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 411 111 1 ذك 1 ا 1“

 11 رن د ماننك لع لت ةصق ينع لادن ةصصمصعغ [ارصاعصاأتمس هاذ ) نامتك ع

 لمدصعت» دنصع ةلتمص مصماغأع لعف ة/لدعدتمت' هج كتتدحمضك لع طاع

 ةهجعع لعف عامدعع ةعوطعد لعداتسفعم ذ عم طهعاتاعم !”اصتعالت ععمعع. (1هوهعآألا

 همم عاممملق وسع, مسسصغتم لع زوصحتعمع د ةردد.) لص ]!'ةصصغع 3 لع "ععنك

 ]'درتاملكدللمد مهن ءنعقذوللع موانع [هلعع دفعات ع» ءعأ هاحصممع مذ ![رمح ما

 رمعتع لد عما عم عصصعما: ممقتك هع م0]ءأر ءمصاتسمعام مهتم لعق كءمصق-

 امهصععك لمصخ 11 عيا زصتغلع لع تعصلعع ءمصصماع 0 ةرحح عاتتم ممن 1ع طصم-

 رصعمأ دوصف ةيقفعسامم. ]11 1نغ معمصك عد د قةدذب ءا لغزذ آه دصمتا16 لحن

 قصص عسأمتاع ممان»هلا ةاسع امنع ذ اصمم »ءددامص , !هعدوسع زع ةهالتءامت

 4 هطاتصخ لحن عمابج عم عرط عطأ 7هز1]73 انصع 501156111082, 5 اهوجمعالع ذآ

 مدع مدصمتمدملا طم هدفتطأاع لع اهدنح عع نص 6لتاعتت» ممانت» نصع ءداطعم15ع

 ةددتكذت 15معص لن عاتقع. لا[هتك معن ة5دلتقأدتل لت ءمرصصت عدمت 16 )"5

 ءمرص ممدغر ءأ هرتفسصأ ةعوصتتك لعف مدحهط انك علام لانا 22 م10 ءاتتهن عصخ 1 2017 ع

 لع اتت لمصصع» ماسك ل' ثفعصلتتع ءا ماسك لع لق عا هز معصعستم , زع كتف عد

 رمز مععمطسسب عممعت» طخمص اعمحتدتلا عم ةصاتععب ها نع مع ظنا نانأعط 0

 ندع رع مادك 1ع اعمر ذ ]صحم »ءوذامم. (عممسلمسأ لعتح ةلتاتهصك لن اعداع

 لع [[آدعتعا ةحوتعمسا ناغ مادطآنغعم, ]خدصع ن (ندلعتكام, ةحتعع نص ؟0ءةطاتلماتع

 ةوطع-مععدوم, عصا د 8هور 1812 ءأ 18د !'دساعع خذ طوعنو هد 18187 أب

 ع نت معان مديهتا"ع ةدتعم»عمقمك , ءأ نت هوىأ مغدصسمتسف لع 15 ماسك

 يمعأع 7116, هأعدأ يدع لع ماعاتك مصصقتكددسعع لع هعاتع لععصتغ»ع ةللح

 المد نيته معنو د مانطا 1 منمم. لن ]ذنصع صن !'ةسشاصع 0ع نعيد ةلتاتمصق مع

 معد 0مت عصخ كدمععأتام 1ع معمز عا ذ !'ءيغعستتمس لموت عا ز'دحدتف ]3 ءمصفدع

 طعمتتعماتم لع اعصصمو ها لع (مهحندتا , ماهتكوت ءالعد م'ناهتعما ةععمست مدع

 ١ عا قح عاتكد عمم عما عىا ءعاست لع ]5 مع عدت 601عانرعك ءدأ مادعغع هج اغاع لعد مماعو

 مماغرع ةلئاتمم , 1522 . آم 2عغادعع ع5 ممات- نأ ةععمس مهعمعمأ 1ع ةععمصل ؟هلاتصتع.
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 عرفعد لكس عتص مصصتصعسأملا عر, ءا ندع ]عو 0م ءدلمسع اعف مانق اصقاضتتاف

 هدا طعجمتس لختص ةعصطاةلطأع ةععماتجو مورس م" ةانع دك 05 16 لح عرتت-

 دعما لقصف له 1ععاسعع لع عا هنحضدوع. '!'هدتكع[مزذ زع مع لعتقتك ممق صدع

 كتودرصسس ا عع يدع ]ج لععصتغمع ةلئاتمد ددساماتأ, ندا ثامتأ هذ !هعااع لع دع

 مم مسعر, عا ندم مدخلح (مةودصم ل1 لادعر طانتته11 ةوذعصتل أل ءصح عطا هنت ةانععغق

 لع ءعءالع نسمع زع مهز ءاملك. لع صصع لفن ععصتسدت لمدعر 101 رعقدعأ ,

 هذ ةطوصلمصصعت» طخم» مخمزعأا, أ زع طصع م070521 0ع ةدطو( ابعت هذ 1'ةثللع

 انمص لعد ةقوصععم لع طامعس هءالع لكتص ءععبعتا لع ممغوتعم ةعوطعذب نقصصتن

 عمتك 1ع صمسص لع طمع, هد لكختصع مهصضتع لع ءع مععدعتا, ةحوع نص

 ءىرصتح عدا مل"ع. (رمدحصتع ]ع5 ةععماتتت5 نانع ]ع م0556 لهتخ مهمات نص ؟عصطامط]ع

 [سدحمتل ةامتعصا ةصختأآىدصاق , زع مععماتسمم ذ 111. (ن1. لوصعم ظتنعط , نون لعصأ

 ةصعأقتف ذ ظدعلمل , كمدأ ]جه ءمصحر | جتكدسعع رص'هحتدتا 063 رمدنم هدأ نص ا065-

 ةصعاعم مقص كنا لع طاآمسس. ]1 ؟هدحلمت طاعس محع مجمد ءاتسع لع !هتتخع هم

 ماعت" ممالل“ 2201 0 ىصحص عداقتسع قصصماعأ لس 11ميممدم. لع دع ]'هت مدقق

 هرعمرتع مععتز ءأ ده مصممات, هنتقوز !ةعاطعسفع ممادع 145 1عالصع5د هدتتعصتم]عق

 لمع مفصتاطاع مهاد 55 ةرصتقر طع ]دتقدع معد 0' ءةمؤصعع لع 0 ةععرتمزت

 عالع تع, نتن ما ثاقتأ مدك عمعم»ع [هدتأ ةحدصعفع ذ 1["ةمموسع لعع لع

 مفرود اعاتمسعم ندع لادن تععتعجك لع 81. تعطر ءعأ يتاود ه 1ص ما1126ع5 عد

 عرمصلع مدصنتع لقصف 1ع لمدعممل لعذ ةوحوصتق لمحل د 822. ((عمعدلدصت

 ماسمز عدس لعق ماد قافطدعو هت ءدامل ىذا عد لع !'لكسعمرع اغصحما عصمت عدأ 1ع

 ةوزرع لع حمتع مدعدتاعع !'ثلتنمد لع طمس يدع ]'ةكهنك م0هطدل5ع لعررانتو

 ماسك عدس هس غعقز أ ا1هىودنس لغادت لع يدعاوسعك حماك كنا ةتصماات 3

 مدن عملا 6 اصر "عدكامد نان 2216 [هتاع تس مجمأ 12 مدطان ءهغامص لع 1' تلت هدد

 لع طوصمر زرع تحتك كعتمزع مصصع تعدجعع ذ نع لقمع ءأ ل ةصصمطعمت ءعاتع >6-

 دواسخمد لقصف 1ع لمتتستمأ لعذك كوحتدستم لع صحقت 1ةدور عص رت تعدلقسصأ

 ىدسرماع لع 1" ةلئانهد لع 1 (رةنتوذاد لع عموععنول. ل' هددت عةمفصعم يعز هل

 (1 عد 01315 0111 0 نسوحونا 65 [ 6 0 طمصم“ةهطآ]عد لنص 66+[, ه4

 110 65011 28 موك ةأغ انماط ماتتخواتع , 011 ]15 5015ه” مأ 1025 10

 ردح هةر عصا ةععمرلنع5د لغد د قر ثق لعتح لعد متستقاتع5 لت تمت, آنآ. 11

 1" ةرصرم عععتس» 0ع تموز ع, 1ع مز لع طصتقوو أ ]' صم نعد لة ساع ءطغع هدد

 ةانقدن لمتعمف ةمانكععد»ع, 1ع مطعتتل عل“ مماتن مصعاسعاسو, ءا ]عد لعتح لع

 متعرو جمان ع1 ةيعرصم] ةلخعق. (رعانع [ةحاعتتتك, لمص زع ةانتك طعتعءعاتع لع



 دم 11و ب

 000011 اةصمتومعع مسطانيعصحعسا صحف 7ععمطصملكذهضعع , 2ع ةوللملا

 مممس ان عر 0 عد عمان3 ع7 مانا5ددصصص علا 10115 هعاتخ ([111 6053" عطأ 1 ءاتق

 ىوزل1 عد ذ لعم ةاسصلعد لمدخ اه ةعدلع "مءمصترم ءعدكع عى لفصق ]اه مصدق: ل غصدح

 110 مانطاتوتتع ب همه لمصمم آم كمصقعا عجعع 'ةحتولت“ لل 161115 11307831125

 تنص طدتغ امصمءعدطأع ءا ت16.

 رامضسعس, مغ ءد !'ةمصغع 446 لع [!'طغعتعع (دهؤقلح5 ] , مممدتقاتأا عطش 15

 (2-1121) هد'ذ16 (3-1122) هذ ظوفو. ل'هن كمصصغ لقصف صخق (رطغعقأمدتقح

 الدتع ةعوطع (. [[11, م. 182 أ دنتات.) ]ه اعهاسعاتمم لع دو دتع ياسدتاع لع

 !ا"هديحعدوع 0'لكطص-لكطت ]عد هان اعط حا نءموص , عا 1ع اعرتتع لع ءعاتع ممغصع 1 56

 نسواتحتع لمصع ءىعدجمآسمع هد 1غأغ لع 1'ةلئاتما» لعد 5ةوصععم. آم امو نتتع-

 المد كمصت رع تعمم لع مدعاعع ةيتقصأ طعذمتس لع ماتتكأ عاتق معان صقكر ]' عد

 لمدصص عمدت ان0ع ه0117ع]116 ذ 15 هدبتأع لع ءعا طحت ءراز سد ص عت

 [1درتتس قا ةتتاعاتس لع مآتكت ءاتتتك هانك18 ععق5 ءةالطم غدر اهصأ ل 0105 لان عت

 رمعردر ها ةصاسع ةهتتاعع5 لكخحص اعدناغ لع ععدصمهت»ع عد دعو, اداتاتلف

 اللما].هغ هاتمطر عا لخحص مص عداقللع ةط مرمدع ةانع هع مممطصتع اههتاع

 لدنك !'هدحصتعع نمت ه "عدمتت ةمص همصح هغاغطعع لمصق اماتغ ]0 عاعمأ, عدا

 ىاست نتن ءىأا زصاتاسافغ 0!هلئمبسومأ هج 5نوصععمز أ ىنع زع ماتطاتع 1ع. (ع

 دمصغ لعد ممدتحعا1 عد ممعمصأتغعد مقنع دتص معجسهصصقعع ة5ا1م2056, ها ةداع

 مف[ نعد لع معمدع كك لع معو : ءالأعد هدأ امتي هدتتكذ يتعأينع كطهذع لع مزح

 نتقمصأر 5011 مدع ]ع5 هت عصاس#مع5 لتت عد كمددأ 1ع ةتز عا هك مدع !'ه عامة لنا

 لعد مععدمدصق ع عق, 5011 مدع 1ع5 ا[ععمصق لع متم ةلع, لع مطتاهذهماطتع , لع

 تقع كغ لع ةهان]ءدوع نت ا ةمصغ ططاقعق عم ةعاتمم. طامصع مكه مملصخ 1م

 معمم هع ععم»ع لع مصممولاتمصن 11 3 عن ممتع 200616 [[ةصقلقمأ ,

 همصصصمع 11 1ع ليا ]تتدصغسم ع.

 لات !دلأ ىمصصقتاسعع [[دصحءلممت ءا مد "ععتعتا 6ع 31ه1:منمأ لهصك حق

 (نطععمامرصقتلطتع ةعوطع ((. آ]آ, رم. 18و ءا ةدلت.] , ءا لفصق اذ 81هععدمطتع

 انس عموعأاع (1. ل8 ]: مممتك زع لمز5ك ةزمداعع ينع, دقلوت أ 1عد لل ءدلخ6و

 ندع معثدوصتع 12 1ععاتتسع لعذ 5ةنةوصععد لع آد تعقست , ءأ ندا [هصغ وع

 عمعءاتعت» ندع طماتك ه'ةهرتمصسك ممزطأ انس مدس عمامتسع قصمأأأ 0ع هع( هدنح

 ممدععر 11 مدحع ةعصصطاع ندع هعأ ةءصلحدتس ]1'عصدررمتتاع دع ط[ةععت ممن !ةصحقع

 عاصفتتمم» , كا مدع ]د ؟ةعاغاغ لعد داتز ءاك عا لعف هحءعصاسعع5 ينألل 2 "68 ةاحنق

 لكم ةاجناع ن1 ةئدصت كك لعبعت. لع يمتع مصصغصع ننع 1ع عماتل عقأ مآتتق ة0هن-
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 مس خخخ

 دعدأ ءاطموسغ لمص !'هدحضدوع لع طادضصع نسع لقصف ءعاست لع [[ةصحفلممت ,

 مهرع نص ععمرع 0'هعصعص علا ننام مع معانا عاتفخع محتعاتح 0غوزوصع» نع

 مهم 1ع 01776165 طمطع»ءع هسومم 0'آآ1هدهعع , كا نحت معدا طاعص نتعأ لت ع[هز

 جرم عا عع تص ةماجسع مم مرصع جنح طفطحتت ع5 ع طودط ةعتقر 22815 اتت , "6من

 زدكوسأؤ له ددئتغأف لمصق دصع ىانتاع لع ماسك هتك مدععم, !؟ةاتوتنع ]1ع 1عءاعس

 ةدصق ]نق هال ةحيعاتس 60م محدحقع عد عتأ.

 [آدرتتس , لقص امدناعد ةعق ة6ؤوصععن, ماقعع 1ع عؤعتت لمصف آه طوتتعاطع لخص

 مع صمغ 11ه عا عوالم متو, ءا 1ع معلصعامدل ةعافتتت نان

 مرجعا ع ةهغصع هنأ اهدنزهانتك كلون - 2/010 ىهمتلز. ]1 1ع5ذ مصر مود موت

 ]':هرعلعع لكس تمتع ل اططقلناع قةطاطومت لع 8[هدأؤةدءاطعل - طتالقط : طتةتك هد

 ماعدا مدق 0'ةععم»ل دنع 1ع صمصص لع ءعجتمتس. آم ممعصتغمع ةؤوصعع ننال

 جلا طصلقع مدع ةعتلأ عدا ءعالع ننأ ةع انماتاتع 110110: طتتت 13 نتمح

 ممصخغعل]لرستات نصحع لح مععدعت1. اممدومع [1دعاع رمحاتطأتم ىمدح اعدحتدتل, 11 طنخ

 ةععتق6 لع مادعتمتز ططقتك نع ةمانمومصد 2 عدا ممرض "عواغ ةاامعطغ هذ ده مخ

 ردمزرتع. عج له ةععج هرجأ كن ان 30551 عئوصل همددط»ع 0ع ةءماتقعاعد

 هأ لع مرصتص عدا هاعتعو ب ءا لأ عج عذأ معن, عد ء11عأ, 052 0111556 35

 لزرتع دوصق 1ع ةععماسو لكحص ءمرصتص عدمت , هع نتنت 1عطأ, 5011 03 ةجم عدد

 ةزمزتق معان 15116 ع5, 013 11811163, 03 ةرحت عرس هان ينعم نع هعأ ةعطلحة تس 311عاع

 0” عرحرم] 071: ةمزأ لع ]ج مسا غن لع لعد ةلطتختهدصك كا لعد معمدععطعو لمصت ا

 مررت عطتأ دعك عد جم51110دك. آنعذ مععووصصعق ننت دع همصصقتةدءدغ 1ع ةاجتاع

 3ع [امسست يدع مع لعد تهل عا مصقر, دع دوا هنعمل دأءح [دلعع نصع زانكأع

 رلقع, ديسمتل 1هكندع ]عد سهلت عاعتس5 دع دمررغ ءالمتءم5 لع هوصقعتت عزل

 لمرصحك ]عدو ك1 ممم ءعتامتسعف5 3550 مات هد 050غعم يدع ]عد اععطص ع5 عصحس

 مامرتمث5 لمصق 1ع 1اعدتع -هممومال عصخ ذ نستعمصومع ءمصسصقلا ذ [هصل آه [ةصعتنع

 لع ][:هتورصحأ , طصقتك نات'مد لملك هع ىصخعصاع» لع هلع هردعمعءوروزع لمصق

 نررع ةورتع لع ]ورصخحتس ءهأ ىدحصصسع ذ اتهمت نص طصوسبللاادت"ل , دا !'ةهرد ضع

 ٠ عاتأ 5 هممت طعم 1ع مصهصعتمدل ذ هع نادت هاثكأ نت'ةعععقوماع. (نع ععصصع
 لع 5061116 وأ معدولتتع ان نوح عوكل ةدعد ءدخ. [1!1هسنع , هن 2011111 لعد لز1-

 اجدلام5د يد'مال»ع ةمدص داجتاع, ها صقل عع يدعاينعد ةطسق لع !!صقعتسماتمد
 ها لحن طعأ ةورضخ, ةئامعطع 1ع !ععاعدم ءةيحدطاع لع 1": عدا عدعسع مقنع نص
 طمضسمع 1 معومزئاتطاع. 11 هلعدأ مده يعصسصردا لع ءععامتسعم !!ععصععم يدع نسعاع
 نينعوداتسم لع دعو ىدحطم ع8[ كانك م طغوزاعمأ موك هذ امهعرع 0ع !ةلتاعق : هدد



 دنس #7#]ف لا

 جفون ع هعمعدلمصأ ننع ]هدول ممووعصامه دمر تععتعتا ةنتح طفصتسعنو لع

 1ن1عد ]عد ماسك ةدحوصاق لع ظدعلملي 115 مخ اممدح ةئعمتأ ذ "عمم عصلمع

 ناناانسع ةعانلع عقل

 ]ربو كؤوصععد 0ع [آوعتسا هدغ نام اههلتس ع5 عج طغط»ععت حقنا انت ةةكتنصأ

 لادتك ءعمدعصسمأ, لغطتتلم هان ل308 15 لع كحجلامسسمص , طاق ل خل ءاطوضستأب 1 د

 رصاتتساف دد اعملسعاتم» ]7/10ءارماعرما [ا]تءأ ةيحصح»# طكحدمتت , كعواد- ةع للعب

 (نمر»جمدقاةمدق ل لاطرتعأ, كذآ ه دمطعاتطغ لعدح مععذهدصمععف ةمرعافم [ا/1ءأ

 هأ (ن[ نع“ طم[ ستر ذ ءعدج لع ا" هتعنصما , ]دن عاط طعصع[] حصحصح هدد ءا خطوتتح

 72,610 توون ل١1 لع محفسصع ةعنلتةنص لاتتل, ةرععو ةجوزس اعتصم هعالع (7هح

 لكس علمس, ه فصمموم عد طغطععب دنت هدنا228ع هذ معان منك لم ممغصتع

 ععصصعع, ةمانك 1ع ممدح لع 1 همر 21د نعاس ه نغم رص مس

 خذ (هدمامصتتسمرماع عد دذأم كا د 5ثج8 هد 1583, ءك ذ ةقصفا لمص عد

 1729. ظومتتعمان]» 0" ثعساحةتسك هدغ مدعألغ زمعجمءاعصن ءا لع ءع5 لعتتتم هانح

 رصدوععد لحم مهططتص لسلقب لف خل طم

 لاحت اهنا مصصقتاسع 1ع 1 ل ل نروم»ت لمسح 1ع 8[دعدمتس ةدعزتءأهمؤلتعنع ,

 مدع ]م ادت عاتمد لع ينعأ تنعم دططمد"ءعوتتج 11 ]' عج 31 ة>اتهتاقز 22815 م01“

 ردعااط» ع ]ع5 ةدحوصام هذ مممامغع لع ءمرصمدمع» 1ه دععوامد طغطسدتونع لعد

 3غوم معد ةهحتعم ]ع اعدتع ةسسطعر رع لمصص جدت, هذ 15 ةانتاع 0ع ءءاتع مهنلهعع

 ]د تهل عا مد 0ع 12 جماد ندع 5ةوصعع هدر ةماعلا, 166 لئتم 2281115111

 لع اه ظاطا1 هاط يسع 8مل]1 نتعمصع ل'0جلمل, نحن ءمصاتعسا ]عد حتص عاف عدا

 مخور ةرخعد ةغوصععو لع ]م ؟ععدلامد لم تةهططتص ]ل

 لع لمزك مدهتصساعصقسأ مةهعاعن لعف ةععماتكد ننع لون كنق, اهطأ مواننس 1'ة-

 لتانمد لس اعدتع لع [آدعتس ندع جمان 12 مدص]م هذال هد ع طحمات ءمرحتل 11-

.1021 

 (0دتمصأ هن اعداعر لأهل عن كمانك 1ع5 رعتح , معصلمساأ اهدتع آه لنصنع لع

 حمم اننمحتدتل, لتع طصقستندءتتاك : 19 ]1هتسكعتاد هتمطعو لع آه اة |1 ها نون أ

 1101 نص طق 511 لحن [هصق لع كوتصات-6 حصقتس عد عنو, دف ههجب مص

 جاجاسع لح !هدك 0ع 5ءطعتلتسم , ةنعع 1ع ىيسصعمأمانع 0ع 5ءاطغضمعطل ب

 مع 36: دتص اممركتافصع لح [هدلق لع 11. آجءامممزاعر ددطق طاتت0610: تأ

 ءماص ن0 نيماسغمسدع لحن [هدلق لع 11. ]ددعمتتس»هزت, ةجعع 1ع ءورحصم عضم

 لع هءاتةتوعطت طف 8.

 25 6)7 رو 0 ممسمرتعأاع : كطعإ 11111110015 ماو 50115 16و



 مدس 1# آذآ

 مك 26, 27, 28, 20 ءأ ود. آنع طك 27 ءةوأ انس ةطعاعال 1201321151511 1011 1156,

 0315 "616 276 طعم عمات لع ةمزص, يدع 11. تعا 5 عيا معمعاتتم موانن"

 رسما هذ وقفل. لنعو مك 26, 28 كه 20 5مصأ ءطقموفد لع عاموعد انسنعد

 لع للون عمك مدصصصعستمت"عور ]عصف و دتساماتا مصمأو ثاغ ؟ها دتتلع, مدعو

 ونحنا مصفعسأ نص ءططمتح لع هماعد عاعدتاعع لختس ععدصل همدداط»ع لع وصح

 مدعصأةلخعذ لع للورد ةحاعتس5. طع ممهصتنكءلأ طك ند 2 5أ ةععمسص م ةعمغ

 0 ةيعتصع م1086:

 طصطص لاهل ةصعم»ع كت انص ططقضا15ع11 من1 225 616 ةصحتمرت6 لن ةمعاع-

 نصف مدع 11. ةاطقلطل عومعقمب ةذ نصت 11 ةمدعت عصا. (نع ددحتدسا 2 طاع ؟هادلتب

 ذ آه مسفعع لع 31. ظتعاطمسل 1[1هحنعاطامس, مجع 1ع كمرصصصتتساوان عل, أ صحا عص

 ادتودع» [تفدعع معصءقصخأ منك لع كعدح ةصك. (نع ممهستتقءعتاأ, مانت وأ لع

 |!" ص 5و8 هع !"طغوتمع, ءدا كطمععف لع مماعف مدمس وصقل عد ها 1صاعساتم ولت عق

 لع صدع !ةهتك نص ماهتكتع 0'هالعلع 1ع مصعد معممعجءاطعملاك ةللك 5

 نتن مد مصأ هطاتعغ ةحوع امصغ لع ءمصحم]ةتكدصسعع. ٍ

 ابعد محمص ئكتناك لع طامسس هالععمتأ نص ععدصل همصصط»ع لع ؟ةضقصاعكب

 ل عح دل اهلتوعمفع ماسكتعتسك لمصق 1ع ءمدحصم عماقتمع, دعصف هعمعملقصأ ممن ةانع

 [هتغ نصع ]01 لع ممددعأا»ع ةننعاتصع لع هعا] ع5 ندع مصع م26وءصامت عسا 15

 رصقسا5ععلأك لمص د1 !دلأ نكدعع, هد 1عذ لعتج غ0لل1هدق ينن هدأ م6 ءغ0غ

 هءالع-عأ.

 طودتس 13 مص ممدزخغمو لن ءمصصت عراققتع, هاناعع اعد عامدعد مممتعاسملعو

 4 ةماععاتم ةهتععد كمدغ ةمدخ ءاطق عنق معع5وينع امانك [عذ مصحقطتتقءعتتلأاك لانع

 تعصف لتس لتود عت, ز'ه0ن كن لعد مدحص ءدتمتسعو لع ة[هاهصفتا ءا لع ةءطقس

 ساقعطت ممتنع !'هححتتتمع ةصاتعم, ك ءءاتتت 0ع ظقتتأ ممددتع 1م معن[1هعع أ مماتنع

 ]وو متصوعا صو كععصت نلود 5ةدصععد دعدلعمد دا. آنع مدحت عداقتسع لع 110-

 [ةخنم1 هىأ اطاتخمداف : ةيريركل ناماقملا بيرغ ىف حاضيالا بانك. آه 8نطأا10-

 طغوتع لس ظمأ هد ممددؤلع لعتح ممصتتكءعتلاف, ءأ لامع هل مما غصع

 انج نتا 2 3مم0[ عدلان 1 وعول ىءط ع لتسك. 8[ه6ةيسفمت , لمصخ 1ع5 هممدك

 همها 80 ه»-600:+ لطمس'ا[هنط ]هموت لثاك ل لطل-هل501:0 , ةاهتا مقتتل 0ع

 آكل موو مععتسم ب 11 ثامنا مغ عد 1ئذص 538 لع !ئطغوتسع, عا طصماتتلاتل علل 01

 لاول بن لعسحع مممصاتك أك لح ءمدصص ءستأمتخع 0ع 5ءطغصئعطت , 4001 1هأ-

 مع لكطبسعلب زثاع ل 46ل- هارسمس» نم. ((عا ةئتحدتص ءةمدعدمأ قا ةرتعصمصتصغ

 50 ممامعأرا, مدععع يدا ةندتا لع طه متالع لع ظكغصفمب 11هلي1-طكطملاف, نحن



 اككككت ا || 00-7

 لتغ يدع دمص ممحص عصا متل"ع معبأ اعطت !نعد لع اهدتق اعد هنتطععخ, مامعع دف

 مدمخأ عد ]'ةص ةد و. لع ءمصخصت ءدامتسع لع قمت آهتأ مدصاتع لع صدق كمآ] ننس

 مص مدسانعس ]1 ةثصعر دحمتك ]1ع محقصتتككتلا هيا !اهدص ل'ةاسع مطصرد]عان هدد د

 اممدتحع 1ع قمصصصعسامتسع داتتع 1ه معغامعع لع [آدعلع ءأ دنع 1عد مععصمت لعق

 از عدعم لع ]13 معلا نتع ةقوصعع , أ ]3 كمرصص عدعع نطع [جعانصع مانت 78 ]115-

 نان'ف له دتصعتأ -دتحتغسع ةغوصعع. آنعد صمصخ لع ظقتقأ ةمصا تعاود - للا

 كطوسطوع» ]1هارعبست» عل رثاك ل لطوسط عع ل'دت ةعممدث !همعاعسصر5 لع لبنت

 ةاملأ نع كمصحصم عحاقتتعز طحقتق ]'ةيناعتس كامصأ موع[متك ليتعالتنع5 ةنتاتعد

 هنحصووعم لع هد هممت ممولاتمص , ءا ممامصحتس عال عانت نات 3 ممانتع الا

 نارقلا ةلوسا , هنت 2هاتعد لع هعالع 1هلتءدختماد ]951 ةزاتلخك كمصصصعاما 11 5ع

 ممدصسع. [آدلزأ -اكطملاذ لتأ ينثتأ ءهىدأ محمتا ممدافص ةيضعصعما هذ !"ةمصغع

 666 (هدن م66, كيفصصتصع هج آخ[ هنن صما جاسز , كا نتنلل هنا ةتعات» ل

 لت ءونمدصمتتع اصاتاتلاف : حافلا رانخم. 11 دع دنا مدك 1ع ءمصلمسلتع 3ع

 دنس ةتتاعع ةعوصحمتس نمت ممدسأاع مدصحصع طحت 1ع هنعمل لع آقتت, ل01: !هلط-

 ةهق كات»ءل, لااك لع 71001ع/] عبر كن نحت عذا ةتتقذا, ةعآامص [1دلرأ - [كطدلاو ,

 جتتعاتتس“ لكتص ءهمرصحتس ةراقتاخع دنع 1عو 5ةدصععج لع آما. (0 ناعم عمق "5

 قرص عصا متسع , )ه1 ةمعم»ع 1206 نكدعع لكتص ةتتطخع اع ةصئاتاتسلم :

 ةيريركل تاماقملا نم ةّيوغللا ظافلالا نم ضمغ ام حرش باتك , 22321150211 32356

 اه ظاطات هزط غئيدع لس آكمز , ةصعاعج [هطعم , مك د 626. (”عوأ مممتطمك 1112 ©010-

 رص عصتمتخع ندنتص ؟هءوطساةتعع لعد صحماك 0111م5 ءا معدن انكاا65 نانل 56

 معجعم ماسعجأ لمصح [[هعاس. (رعا هدتكتتتعع 3 ممان“ ةتتكعاتت !10:/110-ع0ل071

 قاموس اعلم كال ملاوأ , لثاد لع 11هدءتس, ددصصمددتصغ 0ءاعتأ, هقتتك لع ]ذدهس

 0و0, كأن صم, ددتحدسا [1دليا-لكطمللم, عهد 616

 ]آ]دع عد لزج عند همرصسص عصمت عق , هعدج 0ع 8[ه6هسةم1 ها لع امعأ محاوسضأ

 [هددسصت تسع ععوضلع مدصاتع لعد عامدعف نانع هن "ععمجعز]1165]1 مواد محمص اننهع

 تقتل مصقتك زادت ددساماتك 1هتأ نص نددقع [ند-!0ةومعسمسا لس زممعصصتع“. لاحت

 رمسق لقصف ةءطغئءاحت نصع مدسساتع لعق دمعك نع زأهت ةصكغفضم5 لمصق محمص

 نمرصتصعسامتسع. (رعا ةوعاحدتس, ىينت ةحوتت مانتك 0' ةثصت لتانمد ناتع لع عمات

 5 ةععاتسماتلاغ لحصخ كود هدتحتسموع دنصع ةصصعمفع نم لع دعرك5 ةدنت“

 اماداع ةماتأع لع دز ءافز ءأ مدتحصت ءءاتنع محسااتابلع 0ع كامخكتمدقر 11 ةاعن

 هدم طعوس عماتز» هاذ 15 ظصعقوع لعد معمصفؤعد هدأ زماصساع ذ !'نلةعوصعع لعف

 يممعدوتممق. لعدع دصع دانتك دق طوحصم ذ ياسدتعع لعد اعود ندع لع انآ عمع



 سس ال[

 لع 1ذترعع مصسقلاتع, اماجأ هع لانا 22:3 مقجا1 170 ءعقذدتاع مهاتت ]!اصاعال 1 ععصعع

 لع [[دعتس. لاحت ملك ةدتكذا 1[ يس عمسد عمخ نذ ءمصاسلاتانمص ]ع5 ل1ءان هحصصقتتطعو

 0ع طز ودتطمس كا لع 1!"عمدتضسةطولت, 1ع عععبعتا لعف سود عطعد لع 81 كلقصتب

 اهو العد لعع طوصتصسعم 1![تفاصعو لئلاكطصلكطتاءدصر كا اعد ممةونع5 لع ظمطع

 امدت ءا لع 81ه66مهططتب 11 عدا يتعاتعف ةتلتعج هانتح"3ععق لمصأ ]'هت هنأ ان

 نكد عع صحمزصقف !؟["نييعسأ, مصحص ء 1م نمو ماتع ل قطو [نلح , !' ل ا/قرعع 'آط٠ص

 ةلولعع, كع. ل'5ت كاغر يدقصع ءعاو ططأق موتكت 26 ءعووولعر 1ع5 ةواتتتعع5 هأت

 ]4 ماتتكةلكز 22815 ععم6سمل لع طصع كتتك كل5معصمم لع اعد ةمعنوسعت, ءأ

 عامر صمص مما“ د هلع طسع» 1ع مجغضتع لع ءع ندع ز' ءعصمضتساملك هذ لعد ةءعلع

 رمتصسم هداعمتمتتع, 22015 مدع ننع [ةتكمصأ نص ءطمتح ءك صمد انصع ءممطمت-

 ]داتمس )31 5هانتتعمأا "غاتصل لقصف نمع ةعتأاع ةعوأتع لعو [مهوصعساك 0ع لت-

 نورك ةماعتستو. لمنص لع ؟هتامز» لغوتتكعر» 1عو دممصععك هك لأهل مانتقع,

 لفعامسع, لمصق [ر[صاغصفأا ممغصع لع محمص هديحعتفع, نبع 1ع همدحط»ع لعد

 عامدع5 لمصأ لع كدتق !؟ةيتعتس ءقا ةمظصتسم عصا معانا. طدوصق يتعايتعك ءصع

 لعمتأك ز'دسةتك مان ع1 عصعصأا لمدصع» ماسك 0 تاعصسع هذ صصعق ةعمات ع5ت

 ره15 هد 5 هرج عنععراتت يملا مدع 7نماممدقلا لع محاد ةاعت ةادع لعد 16و نتا

 ةملللا ممعدوتع 0' ءصاسعر ملعب ءا نع ]عد (0صعمتمتتح مع طولعمعالا 15

 0*هججودعرع لقصف امدننع اعد "ةىماأمصتع هنن.

 طوجا- نارعع ]عد 1ععاعدس5 نحت مع ةمدا مدق [ةصتا1ةعاقغ ةكعع 1ع اعحصعو

 اعءاطصتوتعق لع ]م عرتمطللت 811 لع 15 مطغام تودع ؟ا لع اه !عجتعموعومطتع ب

 معد عمدا خعممصاحتلخ يتعايدعأمز5 لمصق محمص ءممحصم ءداقتنع ع5 دم عوول تك

 كمصخغ 1ع دعدق اعتنع مديخدتاتد هطقعادت عا لممأ همذ !عجاستتعك دع اعاتت" ه1121-

 مغ مدق انصمع مات عماتمم ةدالك[ةتكدصتع. لع كوزك يتع هع هك دعه ا65-

 روصع مماتع ]ع5 مععكهمصعقك نانا ةتسمأ ةانن016 5نطاعنفءطصعصأ طصق (ةصحح

 رصمتتسع ةعمطع. (0انقصأ ةتتح 22015 نتنت ةتت”ةلعمأ طعقمتس لختصع ءةىمات ءةاتمد

 46(هتا] نع, ءمصصصع 115 دع م«موعصتعمأ ماسك لكتصع [هذك لفصع 1ع ءماتع5 لع

 ]'هريحم وعر ع عمان7 ة تأ ]د اهطاع لعد ماك عيمانعمغن, عا ءمصقتلامصأ

 اود 0116معصتك مدقددععف ةتتجوم عاد ءللع معصخمزع, هج ىعرتو ةاثتع لع ائمانك عب

 لدصق ]ذنم هدن لقصف ]!'هتتاخع لعد عملعمتاك 1صلتونغق , 1" جمان عداتمص ننع !' هد

 هارعمعطع. (عالنع اهطأاع مصصخم ءماتكغ طعوتسعمابم لع اتهجدتلر مقلق )656 صدع

 5 ؟جتأع» يمن ءا]ع دععم لكتس عمدت ل 5ععماتست , ه5-02ءان] عدد علا مواتت" 1" ثانلع ع
 لمص , دصقتك ممانتع ءءالاع لع اه [ةموتع ةسوطع عد عقصفممل, ءا ءمصحتصع



 تم 1

 كاتم ما نصحعمت هذ مم 1101 رج رت انمانح عت ةتنقذأ !ةصلن فخنمد لع

 طووتتعماتج» 0ع م07 ءعاطو5 ةأ 0' هدر قذنمك م0 عطاقل ع5 ىدقدع" نعد مدت

 ]؟نمدقع , ها لمصأ !'هرتوتسع هنأ معات همطتطاتع.

 م لعمحفس لعن معدل ناعع مماتتكوان01 ]ع 281 مق زماصأ انصع 120 عاتمد

 [ممصعدتكع هدج ]تتسع هج اعداتع لعد 50مم عموب اهاتتعآم15 ز'هت معلسع هذ صحع مع

 دانملعم» نيختصع مدععتلااع يدعقاتمم ماجنقذع ةادنع [دلاع مدن هعات 111 200-

 مهتودودأ هعأ هدتحدتمعع جان عرصعمأ ننع مدع لع مم" ءعوتتج ءطمتكا5. فس

 معماع, 11 صصع دتلاتعم لع لتعع ندع ]ج !ععاسعع لعد ىلودععد لعروصتأ ةاتتاماتأ

 ةامع محدد عع صصص نص مماتعم 'ةعويسغساع نصع م010د0لع ءمحط 155320

 0ع ]13 1دصوتتع ةصوطع, أ 1ع ممغصتتع لع عد مدح مموز[10صق نامصأ طاعص مزق

 لقصم ]ع5 دانت ءاك نانت لآ 5هطأ 1501165, (1 لهصق اعد 1متصعد لمادا ]'ةتتاعاتت

 ه هاج 16و موؤاتع, 1ع طانغ نانع لع ططع 51115 2102056 ء5أ طعحتت عماتج 22111

 معصمأت مدع نص مصصصت ءصتمتخع نتا مع 1ع ةععوتا مقنع انصع "م1

 اخص ةععمسم انعم 11 زن ح لع ىلهسععد نحت ءمصقتفاعسا اماتأ ةدا167ع5 ءد

 ةدتعسص عن, عد 1معموتمات ع كا يمععووتوصخ هذ لمدطاع ءةصاعصتع, ةمماع لع

 زعم 0'ءعدمتأ يتع 1ع ماسك ععدصل اهلعمصأ دع ةدستصمتا !هلع مهققعت" لقصف انطع

 هحاسع [ةصعتع. (0نقصأ هت لغوتع ننع ممانعة 1 عصا ةكمتع لعك طقصصتع5 لع

 1عاسعد هج لع ةتتصم] ع5 ةصح هت عاتكك, نانت طع همصصقت ةذعمأ مماصأ اه !ةصعاتع لع

 !["هتوتصمل, لع 5ع !ةنعع بدصع 106ع لت ةارتاع ءا لن ععمعع لع مممعاع لكم

 ةمصاحمتس نت زهانتغ لدصع دز ععدصلع هغاغطعأاغ لمصق امد !'() عصا 11 قا

 0غزذ ةدتتكإدتخ بح مدعاتع مدع ]عد عدس عانممك يانن هدجأ ناغ مادطأت نعد عد امتتس

 هد [عهص عمتك , عد هلا عدححص ل عا عد ةصعا متن, لع ينعأ ننعددتصعم لع ةعق 5007063:

 66 ل'هتا] عدعد زع مع لماتتع مملصتأ ندع امانا نع نتا عد معتق لع ةهدتطقت-

 1ع علا هع ععطتعر 22 56 101337 لمصمم آد 30 نعاتمرد !زطدخع ها ىودنحت عما جطاط6-

 عقم تع 5ع معهممدع لع مدطات عع [صععددوصصعما 11. (تةععاص لع '!'ةقدات, لغرف

 ءمصصتت محم 1 تجلس عاتمسد لخص ممقصع هحزتذأ1 ندع 1: لمت -؟ل لنص 11ه

 قحدصت لع اععصتسعم ءءانع معغادععر لع هصمتذ لععمتع حرمان ينعم 1ع دمصح

 تع 1ند قعدطعد كمدصعصتأ هتتح مدح ممول مدق لم ععطتخع لع عال عودت, يتمم

 معاتأ مط مولع" نذل 0ع لانع 20115 25 رالمسسوءا|مو. ل' صح مختصا ععقت ءعااع

 ينماتعدتتمد لع 110م

 « آنعذ مصماق هملنمت» كنده[ مسمر ل ةزج»نند !'ةصقأم واع لع ]عبرت [مدعصمع , ةز-

 « عمت ىدغ 1ع انعت هدن ل'هص دع نعصغ لعطمنسأاب مهمتك هذ ع2 3 ةاعر متت 13 ىز-

1 2 



 مسلس نك دل

 « عمر طعماتتمس, عا هه لعد ح عصحمأهزتثد ءمصحصع ةريصمهر دصعك لع 20م (]1 عن

 « هان ]'هم هوأز عا ل7115 (انعج هنن ]'هص هدأ ةقواذ). ظانتك !نكدقع 0ع هعد

 «دحمأف ةامصاأ لع عمت 1"نيتعمأ, هد 5ع ةوأ ةعلالا 20101 ةزومالل عد 1عد مع

 «دمردتعد دت6طتع5 111 5021 3551545 لهطق هع از عدر, دمهرتع لع اعمز»ع نتنمص

 « عصماهزع مهعوت[[ عدد عصتخ لمصو اذدكدفع لس صمأ تءازاث. اكصطكم هده ممتع

 «]1ه ءطموع عمعم»ع مانسق [هتس, عا !'هرص مه دمددتصع 721070 تا 72ل]ا15 عد

 « لزدوورتركك حممد عى, 1عد دعرصممكر ]عد ”تمعزاك ها ةتتاتتع5 ءطموعد ةعححطأوج

 « طاعد يس'مص مرمصمدعع لقصف نعد مفدصتممك. (ناعذأ ةلطقا نانع 1*هرح نة 25-

 « ممعأع ةماسعسأ 1ع صمصح لختصع ةطموذع ذ ل'تتاتع5 نانا هدأ 37ع ءآ]ع نص هل

 « ةامزك عهدهم" ين عال عد ةعمدطاأحأ متعدوتتع 5ع مصلممل7عر هد ([ا01 502+

 « قدتعع ءا1ع لقسم ]و «عادتتمص لع ءدحندع ها 0'ءا7ع1. طوع ةجعسصر»اع, هج هج عدت-

 « مامرتف 1ع محمأ عا ممتع اعد ههمع5, عا ةطقاتتاع موانت ]د ماسقع ممغصصع لاذع

 «ىوردعمأا ]عد هممععد. الع مغصع عمعم»ع هرج ه لمصصعذ ]م ماستع 1ع مم

 « لع ممربم (رتعز , مدععع يتئعللع لمدصع آه دنع ذ ]جه اعممع ءا ةنتج طوطصصسصعق
 « نت !طقطزاعصأ مانتك 1ع5 مادصتعد ممغصعم هد نع لغوز وص نعد ىهدنك هع

 « ممم, مونعع نابع 1من ؟6يغنماتمد عكا لددع هله استعن عار هت انتع 2011-

 « معالم ةءاعممتم» لع ةزوصتءعواتمم, نص ممقاع د همدحصلف ]3 عرتوزووع أ 1

 « طعتسصمع ممومر مدفع يتع نعد هه طعامص هع ةمصخ م”00تتأعق مدت" 1ع5 ماقطأ عة.
 « (0*عدأ ]خذ نص ععممع لع اممعد اممد-[6 دعما , كا لمص ]ندد عع وأ 5016

 ؛( ىورق طورص0عق. »

 م اممنج عه 1ع اعدتع لع هع مهقددعع ذاق انص لع اه من6[وعع ةوطع نيسنع

 ] هل همرطإهدؤع ءأ مامعفع هد 1غخع ل ماسمع. لع دع طمع [1ةلتع مماطأ نانع

 مانع ةلتقمس لع [آدعات , كا لع ءمصحص ءعدامتسمع نانع )از 21 زمهلصأ, طع 1155 ءصخ
 منعم هذ لفوز[ معمر طحقتم 11 رح عدا معحصتق 0 ورفضت نابع مط محتوتا عمدت

 ادعو ن ةعاتتوم» !'ثصلع لع ]د ]دصونع هصحطع , عن ذ هنو ءداعال موصل

 مماتك 16 ممدص]ط»ع لعد ؟ةكامط]عد ةصسقت بيرن لع اذ ]1 ةنوطسسع هماعصأمل ع.
 ]روصم هع ععصراع مرت لقصف 1هدتغ ةنتاسع, ]عد ناتتلعد ةانرد ءعات كع]] مو دمصأ
 ماسك متتكتاط] ع5 ندنتأتاعك هلتج 015 5 لعو ]و1 نعدز ]5 همرجتتة155ةطعع
 لعو ][ةدوتعو ةوكوسأعد ءأ 0ع ]حج از ةعدطتسع هصعاعمصع هان ةاصمس عفطع , 2
 ةوتعمتخ امحعص ع هن م0116 لع ]اذ ةمعلغاغ نن'دمامصأ ند ثل1ع ةوأ 501106 أ
 ةمردم1كمص01. ل رو 'ءوازسص عمت طعم نع دز ممعك اممحوتنح نصاتتطادعما ذ

 صم لمت ع عا ار ع1 انج "6 ةانأ 1



111[' 5143601 21 14251851 

 لمد 11158 811 1188

 مول آر 8خذظلالا 111[ طخ4, !"1آ15 01145171.

 حرج ط نرد محد دس مج

: 25215371 252115 

 حدد 5د حصص مزز تدجرطرت حدددر حار دزردددمرم : طيصصح» ددرم حدو

 صوب رد دود حميطو ٠١ جريجطو حوريجطرو نوع رد سدود عبط ٠١ صوور رو

 ددورد حازوطزدل ' حاززل زورو دطززر مددصزم دودج ' طاوعوان قندل طاوعوج

 )مز دز دالذ طرأ * مر رت عتطدمطل 'صأ صو مت علطول الا * 0

 : طحاق دو : هدم 5الل *مطو ردؤوح سموبطز ؛ضصودمم رمد وطن دموع

 ١ صرووومم * ضصرطمز ١ جدددورر ١ حددمدرور ممدميع جددطو ٠ دصوو

 طرود مرو دروب نردوبط مددت ١ جدوددروب داو * جدددصاب حدرمطوم م

 صرمصدد) ١ دم 55 حاروبطم حدطوز ٠١ درر ط[مو ١ مدد وز *صدصخ مد

 مكرمو مممد ١مدرم تدر ود دملرم مززل * : كنوز مول ١ سندات

 ١ ]نه ءمماع نينا صتتو ناغ ءعمرمز نع 0'0 نا

 10مل ةامصاأ ءعامفصعمصعما !هدتأتاع ب لاعص هل 1 (ع ممأ مهمصعتتمتا لقصف 15 مععصتغمع

 ىمرساوعفع 1ع اعجتع مدع ءهمصز ءءانت*ع, معتص عام ةلتاتمس. (2لواع لعد ممسسعسسمج ل011 عال7ك)

 اعددحعمأ ل ةمعغد اعد مدقددععو مدعملاةلعد لع 1711

 ام ظزطاع ةحدتحوسع]و !'ديتعات» !ةهثا ةللسكتمص. يب ل

 | كلماتك مماتك ةمدصتسع5 معتمتق تل تانأعع مومأ71. آطاق1 1

 ندعاولدعد جتتاتنعد مممععاتممك , (هانأ د تملت 7 10ع165. 11, 5.

 ويدمصأ 12 1ععمم لع ]ذ معوصتغمع ةلئاتمم

 ( 161 16و ممسسعءمسمع للة عسل



 -حس ا[ ب

 مروع الاطل ١ صووردم مرودروعمل * طتدالل طادرم )مانت وعطت ٠١ مددرطل) 5

 دو ١ جاوز مم رد اللا ' جاور مطررا حدجطتمم هوب مودل ١ ٠ مزيبطوم

 مدرع دايز ٠ دريعطم دول ١ دروطرم ردا ١ جارد زمدل ٠ حددحم همم

 * رردجدورمو مزرداوم دومامرا دوال اجور طووصرمل ٠ دوام دالول * 8

 :روجروو دحذ دص؛وص ة5د دد ١ 00تدحل *ناوجمانال مزونط تطل *

 دوور * حوطصدرو ررررو ٠ ةروطم رطرأ زودورمز ١ ٠ ووجرويبط مصعد مدد

 ١ ندد دديبد دروب ١ جدر رطرت 70كم * ةاطرت) * هزدكم رزطرل * ةزطالت

 ٠ حدود طووط مزز ١ سدذمل ءدززالوالدل * يددرا) ةدورر» دروع مرطدم

 ٠ خوطدوج ٠:صجحزورمو رودص خرجا ٠ خددودرمز سرورم طو مزووو حو ب

 ٠ سووودد زدنا ملكوت رم ددددلا *ضروصدم 53 1312095

 رادزرط دودو ممل رم مول ددردالا 07 دوز مدوبط ددددا

 حددرم رد مدد تحرص مصالل ١ ضرطرت مز١ دزنط تال * هرصطب دود

 ٠ ممطر مرد درطورج دروب رمد طا0درو 5 * موانرم ار طل دود 1+ ' ودم

 : رادو ةدوند حازدزالل حاودأ ودوم د نر» ميم ١ صخووم

 دلرم مرر هردطو ” موصاو )دمت *ودؤو ٠ طيح دروع

 دررج» ٠ حروا مددرج ميماوؤمو رمد حط دودو دصداوحو رمز داو

 : رص مودل درج طدرص حبب صور رو دصرو) : درووللا

 ٠ دصوبجو ١ مد درلز مد دو ممممدم عبطو ١ ٠ وددو رمد رطرو م

 حور رحجصتم دوز روز طود . مارود ميط مجوحت ودم معد

 حميطور ؟ زور ماورط مدكور - جدمدومب ماوأل» ندع صنال)

 ' روصمل. حاتادت , 85. آم مععمصتغسع نلتاخهص 10517. 17119

 مميخاقتغ مزيبطصسصد , نحت مع لمصصع مقهق لع "5270125111 5

 هةمصدق. ]الواو لعد دوهسومتنمت 001175.) 7712805. 1

70 0 

 7221115 2 7 ا

 ؛ لمار ل1, 7



 د ارا

 ١ مددزد زا طدأ5 ذو حامد

 صخمطات ادد كديعو دميعجمد

 صخددكم» رم دوسي دؤعد

 ودور كموالطل ممل معقم

 مامطال ودم تاديع دعت“ ادد

 اد موا» دمداما دانا مد
 ذدادد دطزؤا دب دددصطد

 رمدإ» دمدعتطو راد» طدصد

 ممدانم ردد دوس زد مطدإ
 اددانان صع مدحمب دمك

 صدوردد هو# ادد القرد

 ميحدطل جنط مرص» تدطاو
 مقدر ةداط) دداطد ند# 5د ذدد

 عدجرأرل) هدو ةامالط) >5 الز

 عورو مكصخرب ورب ربحت درو مصرع

 صؤو» 2 رح هزمد اذا 0

 مؤم» دادو كاد اجد رد الإ

 ماودر *ذؤ كدب ددأط ”رقد» ماع
 مدؤمد) كج ندع دالاقوعطا 0

 ودول ديالا ددد 5 امزدد

 حمؤم» ةمرعمت ةانقرو كدجأو

 موددإ لداوعوطل داططد 0
 مؤوبد مؤ دقوود د هاند

 مؤتمر احدرب دوري كصتص م

 مؤدب 'كوج ديو 10#
 م1 ئ27 كر 0 33
 مكمل كححتط مدو» تكدالإ

 ميؤم» 15 دحصامصط#

 مكلدلا متن“ كود ! دزاط دمت

 مكر 5ذ 5 هدز طذص ردع

 :ماظد

 ايورم * مدرب دوب صرع صوعاورو داروند .* دروولل زد طل امد 150

 دال د55 وذ دود طدطولا * مهزدط دمتم مازولا : صاالالا اطال صقل

 هدارال : رزووبط مصوع وردد 'دورر»> وعود ١ دولا ممول سطل

 ٠ روم ددااند ؤدر دووم  رولر> ردم دوو دموع * روصو مدكك
 الا 2 :15هموص * مودصص جيم وأ دصروم * مددرو دموع جرمت طماطم

 * دولا
 ١ حاودك ةهحمصق ةلمزأم ءءالع 1ععمد ذ 6 3 طوما7». 131117, 7

 مامعع لع ررصرت مددرد زرع طدذ عدرنج وانت 04-
 طنا 1ع ممغاعع عا صع لمدصع مدق لع ةعصق 5ه-

3 
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 اند[هتكمصأ. (للوا16 لعد ممسسعءمسمج 0011م ى.) "* 20و. دكدتت, 46. طصعصتغمع 6لتاتمص ب

 667. اخ, 6 حروردل. (3ل016 لعد ممسهعمستت 0011 ةس75.)



 د ا

 صؤومد) هردد ماعد ذل داو

1 
 زدودد مدام دجدطم دمعت

 جدأ ؛ قروب طد مود ا

 دروارصر ميزا ةمدصع رطب

 حرداإل ر»ج مدحدم مدد أت

 مدعرمم ردم كارو مدصد مطد

 « متدموع متدط ماطح متكط 9

 ردايا دعنا  دصطط ممدأل

 ردد هذ حر 002 5و متم

 رازربو ذايد دزرر» ميكا هوت

 دمورعم» د دحدر دون سمر

 مؤأدر دجأد عمد ددتد داود

 مؤو ؤد طدووب دور دود
 جواز ميوص مجمح) مهل

 عمل ذجر ميمو دج هراناأ)

 حؤمدر ذداص دؤرط هج# دحص

 حؤد» تكداندو# ددك ردطو دود

 ميطورل دور» هتان 0

 صاتدز ازد زهد دمام طدد

 مول كداودجلإ)  كدد) دو

 مودد) مجرد دمج 2 ت١7
 سمؤو» ددرا# ددد ملغ طديع

 محطوحر ذمكددموز دريعص» طم

 ءمدطد

 روبل : جددور مدوررح زيع مصوب د دصيمل : حدر ودم» مص ١وط دصدصوب

 دحيميمم ردد ١دروروم عطل دمدميع دردر ٠ وذ دصدطو ٠ ددوم درصص وذ

 ”رردزالا مترو مدل رز دؤحو ٠١ حدطصيموط رحم ١ ٠ حرددم >5 دموعطم

 ٠ مصورون روك رور) ددرم عزو 75 د35 دول * ددولوم كتللام مدلل

 سماووجرز جدد دوعطح ١واق دصررو ٠ مطدمدت دماتد ممم ثاوبد صدر

 ندووج مموجم ١دط ددرب : حممد هدطرح درد ممول ١ خاطندوم تطمد

 حار وبدرو دحوم دروع وأ دصروبو : طييصم سددد ميوررج ١ كيمو

 مدطوصم دو دموع : جدوطرم دوطل حو موصرصرو تاو مصومل * حطو

 حرز مجرور دررز ١ ممزوبد هو ' ممرمد مو داو ناتج )طن هذ

 طعومصتغمع ةلتاتمم, كتان لول 111,1

 * (ع رعد ءعوا ططساتكر 11 !ةتتلعقتا معانا 6 مومو, 71

 مورد ورع مردموب مكرم 0
 ( 2016 ع5 ممدسومسمج 07 اعهك.)

 ةاعع انعع : 5 ل00. الآ 1 ١



 مدس يابت مس

 ددورز مزز حطو ' دودم روعط ممم تايد مدان هندرو 'وأ دصدطبب ؛ مزطجج

 ٠ دصربل رورو يورو 'دطوب دصرجو دلك داوم ؛ دمت مهانز

 منن  تحد) جحداراطود دولا  صرص# ظطو  مققهد 39#
 ممه  تدسد  رماطمط ووو مم داطو ميد# مدديل مكاال
 مده كارب ادام درب حدس در عمم رمان 0دن»عط) دطت#



00 

 لا



 اآ11خ طط خذ ظل

 000 ا يرد

 مآل 10110114111 1061421110101 11817-11141111 477.

 قطمتت-1[هاحدصحسص عل ]امنع طغعصعخات طعص-3[هطمسس عل طغعص-()ةطصمسص 112115

 ظومرت [1ةعدصت , هتياعتت لعد 11هلعمج»هأ ( هدج 30مجعمد] , ظتخغ اتتص ع5 ما"عطمتعا5 معطل

 دهتصم لع دمص هزغعاع, كه هطاتصخغ 1ع ةنععغم 1ع ماك ءمحصم]عأ لمصق 15 مدح ممول

 0ع دعو ىكمم عمك, نبت عصا عرصعمأ نصع عوض لع مهرحاتع لعد ؟عطعمدءع5 لع ]2 آةصعتع

 ةوطعر لع ةعد مممأك معان ال5165, 0ع ةعق مل0>ععطعم, ءا لع دعم جم عوولمصم ظعاتم

 موعد أ ةصتوسصمأت يتعد. (0ننعمدبنع ءمصصقلا ءعا هدتحتنتمعع هذ [مصلب, عا مصصصصع ذا

 رممصتأع 0' ناصع ءمصصتت, معاجأ دع 1هتصع ادصع 106ع لدن [هلعصأ لع ءع( ةعصجمتس, لع

 1: تئعملسع لع دعم 1ععطتصعد عا لع دو جهقأع ةصتلتاتمص. ا[ هزعأ, هنن ؟ةممم»أ لع وص

 15 قطو ءدفعسص قةطلقاتلملطل , يدعاتلع جن 1!'هءععمفتمد يبت ادت 8غ ماض ءمدنعصلع

 ءمرصمهدلاتمرد لع ةعد ىفممعم5. «اللآمص مغخع, لز5هتكتل, ةامصأ ةكدلك نص لماتتك لهصق

 دم 205010166 هت نيتدتعاتعم لتأ ظفبعصس- ]همر 11 ىدتحتتسا نص تعتا1 ه0 غطت 0ع

 لعتح محمءارعصاعم ممطعذ, نات 272ئغ 1! ةيتتمدعع لكدص 70ةععاتت" ها 1!" ءجغفعت عانت“

 (مغودصتخةرتدطأاع, طحقتك يتت مدصامتا ةنتعع طعوتتعماد» لع [ةعالتاغ هك هءعمصسمتا

 ةحتعع دتصع عبمصلع 61 6عدصعع. [.'ةمدعصصاط] نع ]دنت لعصصةصلم لمان زا كامتخب 11 "ةممصلتا

 نما ةامتغ لع تدعمنا : ةصاعتخمو6 ىددعع مص م"ةصمتم , 11 لثغ يتتل 5ةممعامتا

 كطوانح 7/010. خل ءعاتع هععدمتمم دحمص مغزخع مدح ممدود 12 ىعممعع ةماتاتلنع ممم

 مووعمر, نات ءىأ ]د يتمسةصاعطتتتاتغصع لع دمرح مععتعتل, ك 11 12 محتغ ةمدتك 1ع ممصت

 لع ءعن قطماتح/ 610. (نعاتع ىكمسعم 5 كتمصخغ »ةمدصلتمع كتصغ هذ 12 ءمصصتخقةدمعع لان

 ممتع ىجعاح نعال ءللتم قةطمتسلاهمرن قدم ئءطتنةوتدص طغعصتاكطقال عل طغعص-1[هطمسحتت عل

 (رةفعطقمست , تمتص لح اطقلتلع 8[هدؤهوعاط عل طزلاهلط. 11 1ج طخ, عا ءالع ادت ماتا اةصخب

 1“ رمواسسصع لح 821ءةمدمعتع طامو:همأءتودع 0' لانس
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 ملل 157911 حج

 ننتل ةحودععم طحمد مغنع نه عرج مدح ممدعت» ل دنطخعو لقصف 1ع ممفصصع ععصصع, ءع ينل

 آخ : ]1 عد مص مموو ع1 ععاتج صعد ةهتمكأ لاتكون هج هماصط»»ع لع كس وتمص أع. (0'ءعوأ ذ

 هع تتمتع ندع آد هنأ ةلطعتمد لفصم 13 ممغ[دعع لع زعم ىفممععع, يتقصل 11 ل1[:

 الدمع مونمددتع ل01 امد همدقعآاك دورتك لعد هل7ع5, ها هد امودعأاع هز 5 ءداقصتع اةعاتت ءانمت

 0*0ط417, 736 ©0000 0 م1 ممدو“ 025 5ةهصععم , 8 116 م70 م0501 ممانت“ 10001 ءءالعق

 06 182007-ه1ع»هج» ( 11مججملمتتل] , طاع لاذع ]ع 107016*11 مهق 00 انتا انآ[ ءالهت 116 507011

 ىدنتس»و امد مد لت !مردتتع ل7011 ها "هاسفاع.» ل'هل امماتحتت6 1ع امتع "هعمصلتم ةتصقت

 لفصق طعجتتعماتز» 0'هدحتتم وعد اطلقامت انعم ططقتق نمط (نةتتخع , هرج 1'حصصمع 0561

 لاو رك دبس ءجعصصم]ةتدع لع سسعاونعق ىووررععو , ةعملتعد حج ءةصتعت» لع 1آذ دمممتس 0ع

 ]كوسرت ب داتخ ]12 متت ءعرتاستخع لح 70]نصدع ةامتأ ةعصتخ, هتتكذا لع 12 طححتس 0ع ]1'هتتح

 فتن, نتتا 165 هحتدتأ ءمصممد6ءد مهاد 1ع تمتع طز ةلمل-عللتص ةسحتل- عل مند

 ةطمس'ا طممدص خلت, 15 ل'ةطودتنادت2 خلت, 815 لع 5هلهلعج, ننت 1انأ ةتتكذأ لق“ 0ع

 310هوؤهيتدءط علب كا ]'هرح صع دوتتسدتا لماتغعت» يتع هع ممعتغ طع دهزغ مانتق ءمصلمرصدع ذ

 1م مفتت يدع ]1ع مرحعستعام , مانتكوتع 12 طماع هان رع !'هت مادتكم عيا لع 12 طحمتس دصغسصع

 لع ]'هديتعس. خت ةاتتثماتتم , الناغي دعنل ءمصصقتا مدع[ هتاعسص عسا 15 6ص. 6 نا

 رحماستحتغ ه1 طممت5 لع مءلز ءاط 5دد. ؟؟هزاذ لمصدع هع ينت لمصصم نعت ذ طدساس

 لع رص عاام 1عد ةحعصطتتخعو لع ةعذ يلوم عمد ةهدتك 1ع صمصح 0 ةطوتمفا0ل 5ةظهتل

 آم !دلطت طر نصمت -ءللتص ةطمتن' طحكدص خلت طعصحال هدمت 5ءطغتطقست اكتلأت , عماتح

 نعم عن لن خاعم , لمصم ةمص ا”طدخع ةصخاتلم امد 1اعامكامدك لعد |كا10719115 001667710711

 16م5 كاد لعد و”هصتسمتسا عنك, لتخ يدع 1ع طماح لع مغ قاطمتت7 11 ةامنخ 111مل“

 ممهكملم» 2, ىدتل ةامتأ لع ظدحتم, أ كتلاتحدتا 1ح ععدصسمطسلةللع ءأ 13 1160 ع23-

 ماطتعت يدا دع طصتأ دمانك 12 لتسوعءاتمد 3 لع [آمص , ةاحلتم ممغك لع طخ ذ 82دك

 م لعحتصت ةمغو-اطقطتاع ةجعع دان دوعماتسو ؟. ]11 هز وانتع ننع هكةامتك لع ادت ينع اع

 [ملطت ةطوسلدتط 11[هلطدمسحستعل طعصحخطست عل طعص-ا[ءح لمت 11'هقؤات 272016 2مم15

 1ع 3ةلماطمغ هلتدط لع 11من , ك4 يدع ءع !طدلطت لتكدهتغ 1ع انت جحجمز» هماعصلدت "6ءل-

 مر, عمدصصصع 1ع [عصخصت لع [آدصس طتصصقمسع 3. « 8[هةططعتت, ليئدتك هع طقلطت,

 4 ]عدم عةؤأوص جرك وننن معلعسأ 50ان7 عمأ

 لمصو 1ع طلعاتمدصهتسع طاموةمطتوتتمر مهتدغ 32ص

 مانوسعع ذم ةةيلتممأ يت, ىعذعع هانح 1ععوصك لع

 ومد مقتأامع , دع مصعأ عم ةماهغ لع لعتعمتع مطقتاعع ذ

 دو172 (0111. آ],ع5و 2205 ةنع ىوزؤ» نان هنأ 6

 م5565 205 1 ثم لن ءانمص , ةمضأ عم0لاتك 312351 م

 31. 0ع دادصع : «156 ز1 عععدغ لع ممغصع 0ع معتم

 1'جمامموونمم 0'عمدعتعمعع» هعمل عمصحعمأ عمامته ع5

 مهماتعو لع لذ (مهلتغمس عع ءعاطتتععأ 1انل 31214

 يرصحخصسمت نان 6 عق.» (اأولع لعد همس ء مسحت للا ءاتتق)

 5 طعم ]عم قةيدطعم لع ءءانع ةمووسعر 11 مث ناقل

 1١ 11 منغ مجعاطعع لهصو ]1عاعجاع نيسمحو 31

 مادعع لع نينامتجو ندع ممصأع 12 مهعصتغمع 60ت-

 المصر عأ اع 2005 5 هنطا16 لع ءه»عاعع

 لهصو هعا1 عل. (8]وأ6 لعد ماس ءمتتمت 6011 ءاس7ك.)

 2 الورنو ةهمصق 300 مأ6 ءعالع 1ععمص , عد ةاتتالهصأ

 31. لع ةاومع. آنه مععصتف»ع 601 مص مورا ر كاس .

 ؟[هرعت [1ج0ز1 اكطقلاو, ا. 1, م. 441 (3لوم لعو ممامح

 هممسمت ملقا ءانك.)

 3 2ع 5هعرل, لهصو 12 مععصتغمع 601 هصر 2 طه-

 لدتا : ىؤعمأ عم ]و عصمدعمتع. » (2016 لعد ممانع

 هممسمج 607675 .)



 تح خ1 ---

 تما سماك (ممانحتعت» 4 آ['همعأ, هان صمانك طقطتغمصق , عد !ةصصغع 538, هلع ا! ءدح
 مدلتم ممنع» ءع ممقصصع. 11 دحوطتم ءدكاتلاع ظدعلمل, أ رب ةجدصخا "ن5106 نعل
 يدع اعطت , 11 ون طصمات1 1[. » | (('عوأ ةنتكذأ عع ننع لتقعسأ ةدطصقطلب لقدم ورح ىانم-

 مافن عتمالب ءأن ]محمل عللتسص , لمصم دمص اننعع ةصاتاتلم اه ظوصاعت. (نع لععمتعت“ هز هاناع :

 [.ع ديسحمسس طمصمتينع 0ع هع معتدهدصقوعع نامتا 1ملطم-ءللسب 11 ععوو
 هطمععع لع همل»-هلئئاعمت, هن كذعأ لت ءكعموم طحتخكتلسموص 3, لذ 8[ةدعطقسب كلا

 رممات1اأغ ةمغد ]دس 5ال0 4. |

 ؟1مجمردق مهمتصساعصقصأ ممدسضوسمأ امس ه لمصصف اع دمحح لع !1همءا] عسل تاع
 مم هذ ءعاست لفصف ]جه طوتعاع لسومعا 11 ه طحت 1ع مؤعزغ لعد ةحعصاتتبعد ل ةطمات-

 2610. 11 د'ءوؤ لفوتوصفغ ]طتحصغصع دهدتك ءع صممت ءصماتتسام : لح مممتسق ةوانعع هع

 ىينع ز'دز ا لقصف مايك عدت فمصص عدامتسعو لع دعد ىلمسعمت. آنمصاعتسع لع ءعالع

 «مغمع. (0'ةامتغ نص طمصصع لع مد غصتع نتن مدعاقلا

 «دحعع 616 عدم عع ءأا ؟هعاتغ“. ل'كامتم هلمعت عصام

 « لهصو 1عو 3ملمزبفع (ءع ممما عوا 1ع ماسضعأ لع

 «ىولمزرب6غ) ىدحصسع 11عياعممصأا لن تمتع قنص

 «٠ عللتسز ء( 1ع 815 لع [آدمعتع كامصأ داع غوص عم ءضأ

 صملعدذع ع( مموعتمث, زع لسدك طصع ةعالتمع لئتصع

 ١ صدقع حلم لع ]' عمعدععم ل رعمتع مع اه. (نهطمصتع

 ن1 ةحوتأ مفواتجم لع ةه1لعم ]ع مممدافسأا لع ةعد

 «تسمفاك, لع ]نأ ءعصاهالهت انصع ةمدطصتةألمال , ءأ

 « 1هدسكونل دع مععدعماف ةسمعغد لع متبل ع انت لق

 « عمذعع لع ده لعتأع , ءا ]تت لتك : لع م'هت كان مماننا

 «طحتغ يدع لع مدت ةطعصعم زعل ءا لع !ةهتعع 0اع

 «ءمهصهتمددصععر ءاع.» (815. ةسع. 1هطلكر 1373 ,

 101. 16و >ءمدو.) 0م مععمدصهتا مهع ]3 ندع ا

 ىويامارب6م نامتك اطصع ءماتع لع انكأ1عع نانت 202114 21155]

 [؟هناصط د غمص لع ممانركمتحمع 1ع مععماتج  عوصعتا عم

 صمؤاك ةمعقم6و. لع لمزك هزهدتعم ندع 1ع معع-

 مدتع» مممعتكاعسدغ لع 1'كسصمتسع هنئمدصقم ممعاع 1

 ممدص لع ىهلم-]غومر ءأ يدعر ممكطلا 565 م16180-

 عماتعو, هوا هعالع لع مععصلعع مصصقتمددصعع لع

 [هنتع5و 1عو تقعد لهصق 1عدونعااعو 1عو زمالعغاف

 مقفعتصتةتمعد لع ]ناهغ دمصأا صعموتد.» !لهرعت

 لخط عقمسص , 1هطاعدنع لع |' ظماع هالمتسمتب ا. آكل

 م. 538. (لآواع كعك رنمانسءهالقت 01

 4١ 06 موكدودوع معماعممم ءطاقع لعق هعمعطعأم

 مع دع (ممانكع ه5 لقصف امانك 145 مدهصانقءعملاك : 11 2

 ةمصق لماتلع نام ةزمانأ6 ةعغو اتم. آ1 زنا ه ءمه-

 نسولتعالمص ءداسع ءع نبتت إن عا لتا ليت اذعان عا لع

 1["جمصمع لع ]2 مم 0'ةطوتن- 2610, ءا ءع ننع

 [؟ةيغعت عد هم للا ةانموظنل أ

 رتوف مهم لع ؟هزع لعف ممم1عقدءانع لنأ مع د عأأ هل عاما

 مملصأ مدع مع ءعماقتسك هات عهىعق لع ]عدس ءمدصع

 ممدلاتمم , ءغ نحت 1ع5 مص قنعمأ انماعمان عط علا ذ 1

 مدغسصمت»ع لع 1عدعد ل51 عى. (27016 لمد ماس ءانبمت

 2011 6ءه75)

 ١ 0'ءعوؤ دنس 5انرد م1 ةدح عمغ هل 1'انتقامتسع لع اظدعلقلب

 ررقتن قطونتطععع ةطسصعل , ن2 هالك ماقام.

 ؟هونعج ظطص-اكطمل 1 ءعوص با. آر م. 38 ءا 41 ون قطمانأل»

 [نله, كهمعلمد لسماع. .٠ 111, م. 6ه4: 1[آ30)أ

 [كطهلكو , ا. 1, م. 11و. (3لواع لع همس. لآ

 كلان ظك ارخ

 | لها ةنيرجو, متحمس 11ه0ز1-كطهلاف ,
 601. ا1توعأ , ا. 111 ,م. د 33. 81د دز عانق ١01 دطصع5 لع

 1'هسجعدعع دع منح ءعدغ هذ 12 ظنطاتهاطغودع هرتقأع.

 2 ]ع 018ع ءدأ1 ع عقأ :

 3 8كواند رمعغامصد ةمانذ 1ع5 زنعدج ل 1ععاعت#

 ممغأعغ لع 11. 1ع كا]دمع لحصك ذد مهل نعتمد ةض-

 عاوتدع لم طاعءاتمدصهتسع (؛. آ[1, م. 4و5) : « 11. لع

 تةوعإت, لهصق 5و ؟ةموامص لع 12 انزع لع [1ةعلعت , مع-

 عد"0ع 1ع ططمأ ؟هلار ءمصصصتع 1'ثيستح هل عصأ لع

 دملج هلتكاممت , 1عيدع] انلعع عدا معصلتت مقنع عزك لع

 اه «ءاتوام». لمتد 16د 8[دكدل مسك ه'درتقسأا مقق لع

 كعموم ةامطاتر زطغوللع هلم ماعع ءعالع همتصتمل ,

 أ 1ع مدقدخعع ةدئتحقسأ لحي انحعع اهاتطتاف اه 1ءماعر

 هان 1!'ةسكعاسس [مدم0-عللتص مهعاع لع هذ مععومصمعب

 معا دعتتع هذ طععم 1ع ؟6عالفط]ع دعمك لع ءع طماع

 11 لزغ : «ظدصق 1'هممصُعع 556 (دد6د] , لع مع ةانتق

 «رئعمعمداع6 م ملصعدءعطقصم ةكعع قطمن'لةططتق

 «٠ 381هطمسصمس عل, كلذ ل4 1ططةمتسم 11هستنل , عأ ةاق100113-

 « مغ 20 عا اكامص» (|'هممعدعمع لع ['ئكامسلن ؛ زع آدك

 « دانك 53 01ءءءاتمص يتدعدمأع لعع 3قلممععد 0ع ةوتن



 ةممسصتصماتمد عىأ نص مما لع 8[ةطمصتعأ, ننت 2 لتأ : « (ن) معان لع نوتق تأ طق

 رمال , 64 11 0656 هقعاتت» 0 ءالات انمانك لانك 26 301[ طقصصت-صمطج : ءةل' آمتءأل) هعمل

 عادت ىنانت عدوصع, كت طمبستسمت» ءعابت يتت جه طعن عماد لع ةمالتعتطتلع : ز] صال ه

 معيسمصمع , ل'همدخغ5 ءعاق , ينل صع ةوزا اطمعاأل تأ امتجاتاملاا , مهلكعع لع امان

 طمصصسع ةهءعتمع ةذ عموصعت» لم طتعص , هأ دع لمصصع 065 ةواصق ممانت" دعذ 1]هتلعق. »

 8عوتعمات لع معردمصصعم هدجأ ءمدط7م56 لعق ءهمصخصص عصا ةتدخعق, 16و اتصق 10283 ب

 امد هرتطخعو ةططتقعفو , دبع 1عو 3فمممو لع طلة

 لات طن, لمصق نص ءعمامتس مععاتعتل , ينبع 1[ صادتتقتا لهطول ءمصحممدم لنع

 لانمسماع 00760 [؟مصخ تعم لع 3[1هدعد ف ظدعلمل , 11 145 ةمممعأو ةنتعع انت , ءأ

 ]1عو مرتؤوعمأم ءمصصتسع دمرص هانحتا"مععز مدصقلك طغعمتسشعمات» 0ع ىعصق لع !عاصعو لع

 ظدعلمل دع تميل مسعصأ ممك كملسع ينل هد اثغ !'ةدبتعسم : زلك لتئمتعسا يتنءالعو

 م ةامتعجا مملصأ مرح هانتت"همع, ططقتف هعاتت لختسص طمصصتصع (تنو-م1هدعصأ لح 3113-

 عمعط , نحت ةكامتأ محمدا ذ ظدعلمل , عا لمصغ 1عد مدمتعتو ةامتعسأ امطصطغو ةصاتخع [!عق

 مدمتسم لع [امسنس نابت داأعرح ؟مهتكدتا طمصصعاتت“. ]رع تمتنع ةرتمصت [هلا رعت ط[دسسا هل

 لتحمس , ]صن لعصمسلد يدعأاع ةامتك دد مم[ عدذتمس : 11 "ةموصلتخ ننتا كمتك 7ةمراكعأال

 0عواسف-لزرحع ةعصاسمتس "60لمعاعس. قلمستد 1ع تتسع طبق هرحلمصسسم لع ءمحإتهوعتا انتع

 ]ناصع دسع بص ىانز عأ نانتأ طبت ةصلتومم. [[هيسس دع مءاتتكم لقصف انص ملص لت للا ولل

 مغ لع 1'عصعخع ع لدن مها عت, عا لعصح ءابرخت 1[مص عع مذ ةدصق ينع ]نتاج ]101 11

 ذك ةسعاتصع مطتعمفمع. ]1 ةع اعتذ لمصع امدنغ ءمصلاتق, ءا دع معاتسم. لت صمدس طع ([ع

 عنج نتن !'ةحدتعمسا هععدمم لع مامعتمت, ةامتاأ 16 ممقأع قطو العهمعس ىا]ز طعص-

 ىلاحط, لمصت صمتك هحوصق مدن1م مم6عم0عمصص عصا. [1ةسصاست صاقلتذصأ مهق رات 022-

 مموعر» 12 1عغاتخع يدع ادت ةحمتغ لمدصصغع خذ طلعو 1ع تمت اخطصحخلادلل 8غ ءا تنعم اعد

 لعاتح عرق ةانتاتقصأك , نينع 0'هاناعسعد ءعمعسلمصا جاطتطاتعصأ 3 قطو -ط[هط وصحت عل

 طعم خطس عل [ط[امصصن ظدعلملت , ممقخع ءم] نطتعع مصصتح ةهدنق ]ع همدح 0 سام -لنزهلعانت

 « الورتك ةحتمصق نص [مءاعد» زهذان لع 1 مطتمتملاهعغن, قنت لمصمق دمص ةطصصطفعللاع

 ةيصعاتس» ةةصخفعاع اعد ممزلك لع !ه طوعطع. طامتقع ذ اجدتعت لع ![!عمحجموعس ممعلعم ه

 31ةوعاحوسص 1, ءمدحصع ذ1 15 عجرم لمص 1ع لتندص لخص ةلاعمعع ةطقماتتن »

 آ1 1ددتخ دمحتمتت" ننع 11ص دع جةصتمتل لع لعمععس لع لع فاما مال مصنع +, ءا

 ندع يتمصل ز1 ةمتغ هععدمم ذ من11 ةءطتعب 11 هونك آااطوطت 106م لع و'ةرتعوعطعم» عد

 ممزلو لع ]جه طوصطعب [1ةسس لعص ةنسدتخ ذ 81ةوعاطمس , لة معص لمصعع لع

 ]رع معئمدنع عد ءءالع هتللع, ال ١ همصصممدو للا 1201111165 ىموردععو ر, عا 1و 6م-

 رمرم هذ ظدعلمل , معز ءامصأ !'ههمفعع لع هحدمتلتام كه لةصعمموعتاف ذ اهمعللع زا

 ١ 11ةوءطقص ثكامتأ دص انعم 0'عدتا هن هد معاش 2 0'هوا 8قطتو, 815 لع 8[هلطممس. ؟لهرنعم قمع.

 عانت شلا ءعد# نانا 0غرمأ هتدهتعمسأ ذ 13 مانع طنا. لس. عل. اال طتاعر ص. 4جز ءأ 151ءططمعم , 71ه-

 آل هرعه ةطمس' 16 له , ةمصعأ. ةلمداعمت. ٠.111 , م. د رس. هتالاوساكك. الكام لت مج. 1 20-



 دم كلا

 ما ةامتك مماحت6 مةستغ لهصم 1ع لتوفر داع 1م كمتصاع "عومععاتسعاتمع لمص 11 ةكتدتأ

51 60]6 

 11 ١) 2 ماتكاتعاتتت5 طمصق هايحتتةوعج لع [[هضس بر اعاف نع هعانت نلت ءقأا اصاتاسلغ

 اه طوصاع لس مامتنوعشت“, هان | ها اممتلغ لعد لعماعد لع اههيدوع لعد نعلق اعط نق دن

 ممقصع دع ]د عينوصسحس هلتخع , اصاتاتاع كلماؤما هامل ( فمدححخصتمع نينت لتسضدتا اعد [)-

 اممد لم اه درصساممسع], ءا نننلل ح مصصصعستأفم طتخصصغقسع نص ؟ععتعاا لع |عاتتخعم , ءأ

 طغعوتتعماتم لع ممموتعق, هاتكعع هع]]145 نحت ةمصغ زصقفت6نعد لمصق ةعق ىفمدععد. آل ةهزعت

 لعو جعرك لع ط[مضس , لكمدت ]عد معصقععم ةمصأ ماعتسعم لع عة نعق

 « 8165 عدقعتسو ' هدغ لثأ : (0انعأ عوأ لمصدع ءعا هصحماتت" لمدصأ اح طاضاتلعم مانت" انتل

 ىلع روزمدألل موق ا دعو لودتع5 دمرحغ لغز ءماتحت عرتاعم لع ممزأ 7 لع اعتنع هت "ةرجمصعتن :

 طوع انتعتر أ هعءاتتت نتن مدع اتهتاع لك صقعصمم هحتدتا ءمصخانلا# اه لعمتاع "ةلكمض, امد

 معمرجمعطعج ينل محع دلتا طه ةتعسأا تن ذه دعق رلعتج ةدتعاتصع 50110116. (نعاست ننت

 2 لعصصعتتس6 دس نصع اعتخع, ة]1مدتك نناعالع ةاملأ مصنع ءأ هفتلع, اه ينتغا عصمت

 دحح محمد عصغ هان 1!'هصصتخ6ع لح مصاصاعمسجردو 12 ءمايسنع لع عجلت عا د

 | [سصحهل-عللتص ]ةاذطعصت 2, لمصم اع انطصع ةصاتطتلم ام طوصاعر مورد ممرتأاع نعع دن عرتع

 لع طمسصتس :

 « (يمرصطتعص لع عدمءالعم3, لفصم نص لففعتتا ماعععتج  تامصا-ءالعم مهق اهلك لع

 همنعا1 عد طاغعقؤتتسع5 ةحتعع ابنت رتعتجإ (نمدصطتعس ل ةصعم لع ععدصل مساح دع ةمصاع

 ءا]16و ممك [مطحطمعو موتع 1عو ةطفضصعو لعق طغعالعد, ة1عجمعم امص لع اهدتك ]عم صفد

 عيمدخلق “! (زهدصطتعس لع !هزك 1ع طممان صعصتم عوعا انج لكسع طغمتتتم لنت لمصق ذه

 مدمر: ءطع ةع طولقصعع مممآ] عمم عصخغ, صئمصاخلم مك ةلطتسح م 1!'ةصحماتت" لفحص ان قعاتللا ءأ

 ءمرممطتعم لع !هزك دصع زهانع كدمصصحة صاع ماه علل ع مهق اتا لع محم توتمع عتق عانت

 تنص ءمصصرم]ةهتكدصأ ةممامعتناع لع مدعف !ةتط]ءووعدإ (هرصطتعس لع دمدنعتت تتتكدصاف

 صامصأ مدق [هتأ مهمثاعع لع طعمتتج ءاطعرتعتح , عج دع محمصاتخدسأ هذ لقعمابجءتا ة! د

 أوعلا 3 15 ماقعع لع ' 2[هزنك جاله5 ممنق لذا

 قى ذاوع وانت ممصمأ 1ع ممغامع. ()م ددتغ ننع ]1'ةص

 نعاع معمجم]هعع دهانح ءعصخ 1ع مممصمست ةلالجع. (ا66

 ةرسخع سمع لميصم اسمع لعمق | اصتفطاسع للنص

 وري 0ءعمء. |[ آبعذ مم عءاتممك مجعد مطط (عذ لهنك ءعو

 لعاتع مماع5 هدأ ثا زماخمل دا اعج لهصو ]ع اعدتع لع

 هءانع ةلتاتمس, ىدصع !'هساما6 لع لع 5وعرت ادلع

 صغصع (((موغ. هن“. .٠ 1آ1]آ , م. 1:7 7], ءا لع آلآ. لع

 ك]1مصع لقصف دمص ةلتاقمص ل ط1 ءالمصصمت "ع طامئعمم

 مطتوسع. (الواع لمد همسسعءعسمت 001 6قمق.) |

 3 ]معو مدقما1 501115 ممعاعصأ ترفاظن 6غ
111 5 2 

 رئافظ. لع ماهل ممق طغفلاف ذ ةعصاعع نرفاضن كل

5 . 0 
 ريبافض. تعم م'عذأ ماك ءمصحتسصتتس لقهضق 1ع5 مه

 ماتقعتأف ننع 4 مصاأنةزدد لعف لعند ]عالسعو ّّض

 64 ظ 1

 لمد ممسسءمتسمت 601 ءاق75)

 * هانا ءع مدقددعع مآهعم عماعع لعف هصوعلت ءاق

 صع دع ]تأ مخك لفهصق قانعأنتتع5و ططقتاتق تاك.

 35 قةحن اذعد 0ع ءابظ نممرمكح نانو مماعدأ

 ]ع5 مدقمانةعتلأك, 13 طمعقاتاع لات ١ع هدأ ععرتمتا
 مم م

 عساهم !ثغ ءابظ اره ه١ ءابظو . لع م'هت موق

 دهدتلم طقفقملعع نصع ممم ععاتمم.

 4 قةحت ]ز ءان 0ءرداسلاب / ان:رداضلاب. ها ع

 7620 رداخم يفىصصع 14 ماسعتعا زمممعسملت ع لع



 -نو د

 [1مسساعن ه مرصمودغ لعد ممقصصع5 لحن ععصتع ممدخصتع مقلع, لفصك !عدوانعاق دل

 ره طعمتسعمانم 0ع زعتج لع طممماك لع !'عدمؤعع ةممعافع هلك.

 م لتغ يدع ط[دسس كاملا حاسة عسعسأا 110 ءغ لكتمع طعتسصع ةعصماطأع : نص

 ةمممصععر» ةامصأ عصمت رممانت انت معجم تتكلاع ءأ ىلصفاتاتتتع هتتم5 لع انت, وصح

 بدأ لدن محف مالك مهمات طنا عد دهزئدصخغ ده ظواتسع. ادا داعص ةمعصوتاز أ نيتفصم

 هما ةاسصوعت» 1ع معم لع طبق لتعاع» ينعانمع ءطمدع ذل طحت لتأ : 0000 مغ 11 طن

 لز عام ]ع5 >عزن5 كانا هصأق :

 لكك 0اعد ممك ]1ع مخعصتع» ؟0)ةععاتتخ لع صبا ينبع ]1مءامغ لع ]ذه ابصع ه

 معمم , ا 1ع مانعصصت عت ءىرما هند عاتت" نانت همس لع مععمطس هثانخع انصح 501 7210م1

 دن قص معصخعتا لكمصع ةتتطاتب ةاعدأ 1هتكذم ةملاحتسسع مدع نصع عطلتتتسع انوصحمءاتقع

 مرنم لتتاع مدت اه ظعصتع لعد ةصتصتتح !. ((طعمضعطع بص طمصصصمع نتن اع ءمصحتت عدصع

 نصلعاتج نالع طحمزز 243“ مدان“ 2201, ]ع دانتك ءميصصتع 110هت01 : 11 !هتتغ ةعصاعسلعع

 موا عدح لع محم] , ءأ مط 1226© 7011.

 (6غ طمطمتممع [هانعلأا , ءا دع "عانتم امانا ءماتلاتك.

 [لمرمتسأ ةأمتأ دم ءح 446, ءأ طمماتتثاتأ عد ثد 6 , هاك ةانئاهسصأ ل'جهدبأع5 عط313

 3 ظوحرتت , لهصم ]م تع لعد ظعصمتت- [[هيعدصص. [ 11 ]هتقدد لعتح طلق. قطن 8[ةصقماتت“

 دز ههولتلعت لت : « لا ءلز مدح عللتس فطل-هلامط ءا لع طملطت [عملطمغ لع ظوفممر ططتقم

 ءللتمص 0 طهت0-هللقطر مقصغ معحدصتم ل' عدمعزومعت» اعد 11هلءمبصمل يدلتاك ةةتعصأ

 ممعتعم3 لع اعادت مغلخع »| [[هسص عدا يسد مستمع طامسمتتتت , لتخ ممصح لع ]2 طاع هاذ

 ز1 لعمط بتتدتا هذ ظوفمن ءع صمد 5ع مهصمدعع طم. اعد اؤمن[ ][ةدتندصم دودخ

 نمع طم لئةسدطعد يدت 5 ةامتعسا ةاهطاتخ لمصق ءءاتع دنع, ءا است ةحتدتعسأ لمدصف

 ]جدع همس. (0نمصأ هنت دانضتمتط 0ع طم, زل تعصا لع طم" |[ نت هنت لتعع

 مماع]ب ءا هرج صمددسمتا ةتصكأ طماع هتحاعتت, مدعع ينل انهجهتللمتا 15 دهذع هدد عص

 [جز5وزأ 1ع ءمرددتت عع.

 114وع3مسر ةهتصقأ مرمصمد ع, عدا 1ع ممطصح لكتس معاتأ طواتتمع ةتتحلعدذاتق لع 8وقاف ,

 نان زأ ب جه طعمتتعمانم لع مدلصستتعالو , أ لمصخ ]'هتلع مدقذدع ممانتخ ةاننع غدد ةلكدتسم

 13 ا لع [[دمعتس نكامتك لع نع انعمن هدد لثا يدل ١ ممدذنلمتغ لتحطتحتا تلاع

 مواسصتعس , نا نانأ لمانتكدهتا لكحصع ععدصملع ةهتكدصعع.
 ]رم توزر ةصمتسكءاطتخموتدص , لمصخغ هماتك ةتمصق مدام, ةامتا نص طقتتسمع اصقاتشاتتا

 هع لع طغعمتتعمانم» لع اهلعصاز 11 ءدأ هتتاعاتن“ لختصع كطعمصتتع ةصاتاحتلفع طع

 ١ 0*عوغ نمع هال همتمص ةلنص معمد طع لمصا هض 3 5نلحدمأ 81. لع ةاوسع: « ننأن]15 2531 عضأ 016غ ةانع
 نمسدععد !'ءعمات ةلتمص لقصت 1ع مرح عمافتل ع ىانل" (هتكثو ل ةصدعائومعم يح ةصعق مقع اعتع ماطعر
 آه وييهلس فمع 306066 م. 48 ( "نورنا. ممتن. هتهط. ["؟جماعمم لس ان ع.» (016]8 لعد ممسعمتسمت الامانة.
 6: 11م. 48: 4 0ع نبأ هدأ معملععسم6 1عأ عماعع لعد ءعوعطعأق
 : 311. لع ةاوصع اع ممدحصع 12 م-هاندامس ( اله ردع دع ])6 مهك لفصخك (هادك 14و ممهصاتقءعملأك, عا 2

 لمع ررمسعممم لاا عتت“كل ءعئامتس ويصعمأ 66 ةزمدغغ ةمعغو ماتم.



 شت 21111 --

 "7105 1 01 مدمج لع -ءافعام مخ, ءأ 0055011011 ل1 امتمد 065 005

 ممرججتعك. [صصقل-عللتص [كةطقصت عدم اخدصقمم»[6 تضع مدتخاتع لقصف دهن طتقامتلع

 06و 5610 هدنلك لعق, ة1دىمعااع 11 ح لمصصف 1ع نطعع 0ع يىوعوستو 001 اع ”ءاقءام-

 رت611 , 6 "6/96 موانت' 1مذ نءلملست 0و1. (نع ملت طمماتتلاتا ءلد ]'ةصصغع 535 .

 [كطص-لا ءعمامت , كمدخ 11 ه هتيكوأ ن6 يدعقاتمد , عدا 4160101 111011071111160 طعرتس

 كط اهططوم قلطسصمل طعس دا طاتمم طعوسملات [عدسللمةمصستسما اعلا ولت اعدسللا لمت

 778056, همصصتت ةمانتك 1ع صمصح 0' ظاذم ]1 ءج0م7. 8عمتتعماتو» ل'طمطصحصت ع5 ءم]غطانعد

 هردغ 46 دعو لت5ءماعف, ءمدحصحع 1ع [[هظللط ةطودطءعم» [[ههغصت , لمصأ هماتق 5

 قمصصق ]1ه تتع مممعملعصس عصا, ءأ ماتقتعاتس5 ةتطععد. ]1 ةامتغ صمغ ذ آ[ ةقعأر ةحت

 صمتك لع مفطت دععمصل, عم ]'ةصصقع ةدحر هك رن محماتتكتك 1ع 8 لع دءطقطحس

 ]جرود مد ععت دود صمدع 117007

 11100707 لمزغ ةامحع مممصمسعم ةهتصقت. ند لتأ عج ممتععطع : طساعملمع مدتاع» لع

 1100101, مدمتك نملءعددوسك ل6 آغ وات“. ()دج لثا ةتتففأ : لا ةنهتلا 1711© ندت تال 6ام76 ماهل

 ام» 0ع 106301 وسع لع اع بوت“. كدتحدسصخ !8[ه1ه0لطمل الطمططت , ءع ممم ععطع اندعع

 دمرد هرتونرصع لع 8[هدلمتت, 815 لع 0[ةهلفةطصق, ننت لزأ هع طصمأ ذ 1!'هععومزمت لع

 ىعاجتاءاعم طعصآ”اخمدصتعم 1[ ثصحتصمت اددعؤصحت. 8[هدلاطمت» ةحدتأ عحغعصءتت مدعاعت» لع

 معاتاءلعمر دحقتك يدمصل 11 1ع صخر ز] طحت اخمانحتتت د1 طمهتنت7ةهلقع محتصع, نعانتل لذ[ ع

 محمأ, نتت لعرداتتك 2 مهقذع عد م107ععطع. ئءاتلعلعع طبق مةموصلتا : « ظطعصعع, يدع

 1ع كعال ع ممموعرحتع لع صحم16ل1ءاتمص! آبنعذ طوطصتصعد طع دمصغ مهك لعد ةصتستقتلك

 0لعواتس6ُو خ1ه طمتعا_ عتع, لمدخ هد ماعداتسح ء ينع 1ع ءممدز 1ع محفتصتع لع 1'اطهطحصتع

 رمورزلع لمصح ]ع5 لعتج ماسك معاتاع5 موخاتع5 لع ]دتصقمدع, كورن همعاتت' ءأ 4

 1دصومع 2. » 81هدلمت» دلصمتسم ىدذ طةموصكع ءااىمص طمص ةعصق. 0م للك عع م0017 عطغ

 هرج مدعامصغ لكس طمصصتحتع قتت 2 طغعمتتعمات» لع معدمصحست مع ءا لع ة6ماخغ207 .

 رصقتك ناتت طه ممزصأ 0'ةررددخعم عع. 1100107 هدا نص ةلز ءعاتل لفصا6 لح تمصت 0ع

 113200, 815 0' 4 لصحصن هد د ءمصصصعسع6م مدتع لمصصعت» خذ عع ةمصص ]12 1هرحصصع لكنت

 لتسمتسحتاتل, هد كتم »تسحماتأ 1ع علمنا هصحعصغ لدن 0مل مانتك هر عر 2 13تأ انت

 ه0ز ؟ءاتك مهطخمصحت 1 1

 ١ [هدنحج دمع 0' [مصه0-عللزد هع (مماننع ذل 13 ظلع 2 17هوعت وسع عع ممر ءعطعر عا ىدتتع ]هك عصاتتمع

 طانماط ودع مهرتهلع, 5دمم1ةصعصأ ةتمطعي 5 واتت ١) لمصمم ]ذعات , 1ع همرحصح عم هلع ةاتنع 12 معضم

 هدتصا-( ءعصمتس , ط* 327. (/ل016 لعو جمس عمم 001 - كمون ع ىممعع. ( 1"معرتام موس. هنفط. اع

 16ا175.] م. 223.)





2" 
 "1 4 406 ف ون 1 كل 8 1 :

 |“ هلا وبا يلا كد هَ 1-ا

 ولد اادماينلا ١ 1 يلا مَ

 "بايع رامز ان كر | 4 10

 انامل اراب تش ال 3 00
 ١  "3هلا 3 5 منذ انياب 5 0 ١ 0 1

  1ذكي ةييبياولا /ىلا 5 00 ب 1 0 1 أ

 ْ / اعل 2000 اولا دين

 ناعيا ذر 1 59 0

 0 ا 1 ١

 ه6 البا ْ ١ 1 ١ 7 790
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 - بلدا -

 ةّهاح هذه ثناكو «قارّملا نم َنْوَُعَصَتَي قارفزو «ىفاملا

 قبح

 ءرارقغإلاب اهتَأَسْنَأ ىتلا تاماقَحلا ٌرِخآ اذه , ع ْنِب مساقلا لاَ
 و ندنع

 اهي دهرا لا لذ ل حقو ءرارطضإلا ن راسلب اهتيَلمأو

 د م ادق املا قوس ىف اهيلع َتْيَدانو «ضارعتسإلل

 ولو ؛ عاتبي الو َعابُي نأ ٌبجوتسي : اّضو , عامملا طقس ني اهتأب

 ترتسل قيفّشلا َرْظَن قسعنل ٌترظَنو ؛ قيفوتلا رون قيشغ

 باتكلا ىف كلذ ن راك نكلو ءاروُتسم ُلَرِي ل ىذلا ىراوع
 وْعْللا ليطابأ نم اهّمْعَدوأ امي ىلاعت هللا رِفْعَتَسأ انأو «اروظسُم نه مس نع

 0 ,وهسلا قم مسح اه:ىلآ هُدِشوَمْسَأو ءومّللا ٍليِلاضأو

 ناريخ كوو /ةردقسعلا لش ىئوقتلا لسا وه هذإ ىلا

 ١ ,ةرخآلاو ايددلا

 , ىنعلا هللا نوعب ,ىريح تاساقم تيشرت د

 52 00 ةماقملا حرس ىف ةوقرتلا حاضيا قبس دقو ةوقرت عمج قارتلا قارتلا نم
 , ةيآلا قار نَم ليقو قارتلا نغلب اذا دلك ىلاعت هلوق ىف امك موقلكلل انهاه دارملاو
 1 رايك رغب اهئاشنا ىلع جاحلالاو ةليخلو ركملاب اهيلع نلمح ىل رارتغالاب اهتاشنا
 رأ لوق نم نحا ىلع ضرتعاو رمأ ىلع وا دحا ىلع لوخدلا ض مارتعالا ضارتعالا قوس ىف
 نال ىلإ 'دنحا"لكالع ضرعمتي نال ةأّئهم ةضرعم اهتلعج ىنعي ءاطخ ىلا هبسن اذا لعف
 لضفن اذ ذأ ىتحا نم وفعلاب ىلع لضفني ىأ وفعلاب ىظحيو. ءاطخل للا ىئبسنيو نع نعت
 سحا نع زواج اذا ًاطخا نم وهو:ةلمعملا ءاطلاو ةمهطأ ءاخلاب وفعلاب ىمخيو منلا ضعب ىقو

 2 ىنذ نع زواجي ىا ىطخي ام ىلا :ىشرتسا ىنعي هدصق
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 ىلقب ُترطْخَأف ؛دا , دارفنإلا ىوه دىْلق َبِرشُأو , دارفألاب قل ىق

 ام سرفت هنأكف ؛لاخل َكْنَيِب َقَحلاَو هَتَيِلُحو «لاحترإلا َةَمْرَ
 أذإف 0 ةاوألا ةرشز رفرف تا امب فشرك وأ « تيوذ
 - (يل لس لس

 :نيفّدتحلا قذصب كلذ نع تلجأ ؛ هللا ىلع لوَمَم تم تمزع

 داس ولدي ايبلناه ترددت :ىيدك ذمالا ف ار ثبنقنأو

 ّبصتق َتتوملا لعجا لاقف ؛ علاضلا ٌدبعلا اهنا 'ىضوأ تلك
 0 2" تا دج و هسه

 نم نردكي قاوبعو هئعدوم ,كنيبو ىيب قازف !ذهو « كنيع

 هكا 1 ل فال ماقتزلا مم نيرا نم كددت العلا فق. لبألا نم بيوقرلا اماو
 لاحلل كلنب ىلفقلاو هتيلختو 1 الا ةمرزع ىلقب ترطخاف مثل ريظن ال نييذلا داقزلاب ىلا

 ذليكل ىمايق لأ نأ نمزعف عنلا ضعب ىفو نقلل نورد فو ىف قدقلا) قوازلا
 0 ايل كل ةرادحلاب ةفماك لاقي هيلع عطا قا ,تيفحا ا قمركمرا ١ ىاتم لقتتسي
 د ىلا ناسا كح لضكرتفب وس مزع اذا نيالا ى:مهرواهو ىلاعت لاق ل تمزع اذاف
 مهايا ىنصو ىف هتلسراو ىوق نقلطا ىأ نيثدصلانقردصب كلذ سنع تلجاف نيلكونملا

 هّدبتاو مقدصب تمكحوا حابملل لّجعملا هنمو اهنا عم اهلسرا اذا ةههبلا لجأ نم قدملاب
 لاعفالا نال سايقلا ف جم نيناوقلا ىف عمبب ٌ نآأو !ذهو لج ىعمب لنا نم غل

 اذكه ممالك ىف عفو هنال رضأل لها نم هعمب ناماقلا بحاص - ناك ناكرتشي نق ليعفتلاو

 رعش نس ا تاركا هقاعلا ىاي ىدتقا وا ةرم ريغ

 لاجيلو ْمُْكَح ٍبْيَّقلاِب هل. نامز. ١ فرازو لهتلا نط ىلا ٌتْيَوَط
 فوصلا ىببل نق سيز ابأ انيأر انا 1 )ا نق اوناك نيذلا نيت نسلاب ىنعو ةودق هل ىتكو

 ناف ىيعورم نيئّدحم ةّمأ لك ىف نا لاق هنا مَ فلا نع نيتدح ةمالا ف نأ تنقياو
 ّنظيو ىأرلا ىري. ىذلا لاق تّدصلا امو ليق مثنم رع ناف نحا ةمالا هذه ىف نحب
 رع اخ ام لوقي ناك معلص هناف كل نخ حر وعر ناو نط اكو فاد اهكناكف نظلا

 تا تايد ميربجتت «تلمج علا ولقي نيعي بصح. توم ا, لعجا عقو الا عقب نا طق ارما

 مفلاب ىيع بص لوقت برعلا رثكاو هب ىهم ردصم لصالا ىف بصنلاو ىنيعل ابوصنم

 موعطم او لوكأم ا ىعمب معطلاو لكألا# لوعفم فعمب لعُف بصتني ام لكل مما لصالا ىف وغو



 نكَتْلا هيلع نم اي

 0 0 ١ ذو ىب ترتجا اه

 ىتد د ا

 ىح ؛ قمهشو ريفزب اهّلِصَيو ٠ ' قيقر توصب هن ُلْوَي مه لاف
 رو رت , هيلع يبا لبق ني تنكح ا ,هدنيع 1
 0 م 32007 ءوضوب « :>48م أ

 ْدَحَآ ءَرَعَبَرَعَش اوُفَرَقَنو ءرضتح نم نأ انو ال2000
 9 < نم 59 0-5

 كلذ نيف قو ا بلأاف قف ةموب كبسيو , سراب ميهب

 هّنأ تنبتسا تح ,َتوُقْعَي ءآكُب الو ىكِبيو «ٍبوُشرلا َنانرإ نر

 ضسعب ىفو سؤرملاو سيئرلاو دّوسملاو دّيسلاو لوضفملاو لضافلاو ماعتملاو ماعلا ىنعي ةلاثم
 مدقنت حارتجالاو نيبسك امل ىاآ نحرتجا ال عدم _ يدم لكو قّدِص ىذ لك مضنسيو جنلا

 نيعلا تيجو لاس مجينأو اماجمو اموجي عمدلا مجم مجنم ا ءاكب ةرشع ة:تلاثلا 3 ةريسفن

 العج ناعما اهنر هجو لك ىف اوبهذ ىا مهلاتما نموه رغب رغش اوقرفتو موج نيعو اهعمد
 نم نالف ىنب نرغش ملوق نم وأ لوبيل هلجر عفر اذا بلكلا رغش نم اهعلصاو ادحاو امنأ

 نال اشطع ناك اذا رغب نمو رشتناو رثك اذا ددعلا رغتشا نم وأ مثتجرخأ اذا اذك عضوم

 نحاي شطع وه ىمءالا لاق شطعو ءاد كيرغلاب رغبلا حامعلا ىف لاق اقرفت امهنم لك ىف

 رغش لبا نقرفت رهت_لاقيو رسكلاب رغب هنم لوقت توف _هنع ن هنع ضرعمتو ىورت الو برشتف لبالا

 توصي ىا. نري قفل توصلا ةفيهلا هسردب ميه ٍهجو لك ىف نتقرفت اذا َرَْعَب

 لجرلا كل نكو اهدل او توم بقرت ىف نلو اهل شيعي دل ىلا : ةأرملا بوقرلا بوفرلا نانرأ



 نيس وك تك كم هللا نم واكتر

 ىذملاو ىبلل ىو ىذلا ضرعلا هدعَبو

 5 ناطر ير نمو 2ىؤذتكلاو ىجتبملاو

 اواو ةزمهلا تيملق طسوالا ةزومهم لعفا ىلع لأوا هلصاو رخآلا ضيقن لوالا ىرهوجلل لاف
 لاقو بلقلا ىلع اضيا ىلاوالاو لئاوالا عمجلو كنم لوا اذه غلوق كلذ ىلع لوي فدا
 عامتجأ مثلاقتتسال لواوأ ىلع عمجي مل امناو ةزهه ىلوالا واولا نيلقف لَعْوَف ىلع لوو هاصأ موق

 هلعجم م اذاو لوا اماع هتيقل لوقت هفرصت م ةفص هتلعج اذا وهو عمجل ىلا امعنيب نيواولا
 هنيأر ام لوقتو لوألا رماع لقت لو تيكسلا نيا لاق الوأ اماع هتيقل لوقتف مقفرص ةقس
 نمو انماع لل لاق 0 ا ةفص هلعج لوألا ضر نق لأ ماع نم وأ لوا م أع ننم

 لوألا عمال كوالا ىه تملا ىف لوقتو انماع لبق ماع نم لاق انام فرظلاب هلعج هيا
 ٍدوع ع ُدْوَع رعاشلا لاق ثيناتلا تيح نم لاجرلا ةعامجل فلوكو رخاو ىرخأ لثم

 رَخآ نا معا تنا نولؤالا تلق تُنه ناو يدق قيرط ىلع ةّئسم ةقان ىنعي ل
 مايا نم ةدعف رفس ىلع وا اضيرم ناك نمو ىلاعن هلوق هنمو فورصم ريغ ئرخا عج

 قذاح ىا ةيهاد ردقلا نيقلا عرذا ثلث هيف فورم ريغ لوا مج لوا فل دك رح
 لا مفقما نبا لاق نهلا كولم نم عبت ىزرطملا نع عّبت كلمك كلم رومالا بري

 دنقرمب برخاو نيصلا ازغ ىذلا برك وبارمن علوا كولم ةقلث عيني نوشني نيذلا
 العر فان قالا عم هازل طيبلل مذ ىولا دعساب عن ,قاقلاو ندح وم ىقن كليو

 كولم رئاس ناكو عّبت نب ناشح وبا برك ىكلم ىب عّبت ثلاثلاو بهذلا باب هيلع
 قىعم ىف ةركس ىنبالو ةتالتلا الرف الا اعبت مثنم نحأ مي 7 مئام.اب نومي نملا

 رعش ةماقملا كبب

 ىبواسَوَو قّرشع رثكت ماع سيايلا ٍفيغرلاب ٌدَوطَي وَ

 سيابلا ٍريققلاو ةعيلخل نيب . ههق لوع نيح قصنا توملاو

 همانحب هلصأو ءاذب ونبي َر و دقو ةب نب ةأرماو ىنب لخر لاقي شالا ىذبلا ىذبلاو

 3 ٠ لمو' باطخ طلي يق اهلا فا امنا مومضملا رداصم نال ءاهلا تفك

 ىلع ىدتنحا نمو ارمأ أدتبا نم ىا هلل ىنيفلاو ىئوعبملاو الام لد لثم نزح نقو
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 امو يشل ير

 طعمتنلا طْشبو يأ مو
 ىصّرحأ سفن اي ِكْحيَو
 ىصلخأو يواطو

 ىَصَم نحب ىربقعأو
2 

 اضقلا ًةاجاَغَم ع
 ”ى و ر

 حمنلا يققساو

 ا ذاو نور 3 أ يم

 يدم 0 ىرذاحو

 عودنا كيو ىركداو

 عدمت هل ِرْثَك د
 قلقخكرغتشلا لود لاو رك 0 هل اَهآ

10 2 
 ِعَّيَفْملا يف قجاللاو لال رفسلا ٍدروَمو

 سأرلا رعش ضايب ةطلاخم بينتلا طخرو ةطلاختلا طخولا طخو ىماعملا نع عدلقالاو ةبونلا
 هيف 21111 ارلا.ىق:طخو+ ةهداوسب

 نا ىنعملا ناك طفلا ناكملا ىو ةطخ عجرسكلاب ططخ ىور نمر قّئارطو اطوطخ
 عما 7 3 لوق نم وضو هنابعال دلال هئانبل اطنخ يارلا نما بيعلا

 ةتلاقلا 1 عوق 300 | قدي انفو ذونتل ةد دوسالاب ا ذلك رططشلا سلا ل
 اهريغو ةّيرِبْلا نم ىلاخل عقلبلا عقلب دحل رعق ىف برقلا كولا ىدرلا كشو ىنيرتعلاو
 بيسمنلاو بهل, ريشملا .نمإل وبلا فيبلا ف لو مجيتو رح ةيلكافاب ليل) د كزلكا
 هلقمو ةلصلا ىندك اوجردو أوضم نيذلا ىا ىلالا رفسلا درومو ريمضلل نايب هنا ىلع هبق

 نايلإ اذه ىف معلا ْنَمَو نم ْتْيْعأ ٍةَطخل لِصاف اَي نهاكلا اهيطس بطاخي لاق نم لوف
 برعلا تبهذ ملوق ىف ايكىلوالا عمج لوألا يلق نوكي نا زوبعو ىلاو اًيتللا سعب ءاج مثلوق
 رتفاشم اينوللا ا ناضالا»نإل اوفس ولهاشيو نورهألاوانيلوالا فوومالنتلا" ناكيرد كالا
 رعش ئاتمحلا لاق

 ىراس لابَح اَمَْب ماو قف هيلا يوت شنت
 راغْسألا نِم رفَس مكَرامأ امنا الاع ْمُكَبِراَم اوضقاق
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 لاتعلا تاوممسلا 38

 ىىكت اهف تَقَدَص
 0 هر, ملف 22 ه2

 ذ-ذظ- ِِ 2-6

 عفقرملا !ادىل كبن
 2-65 5 هر م هر

 بذحكلاب !د>مع تهفو

 2 هيل 6

 مّدلا َببِبَص ٌبُكْسَو ردَتلا راها
 موش ءوس لبو مدقلا كلاوز دبع

 نِيَمَقملا ةالعم دلو فرعا ع | ٌعوضخ عضخأو

 0 قارجنا هنع كخناو َكاوُه صو

 00 ا ا
 تطمع مكو 10 ا

 0 و اب

 نعش قيرفعلاو ةثلاثلا

 و ةَعيِدَصلا َرَكَم 5 كنع فتعيِنَض ظَفْحْاَو

 نورساف اكل موقلا الا ها رحم ماي: كاف ادركت اونمأف| ىلاعت لاق هركم ننما مكو

 ]5ك نين بسحب ال ثيح نم هذخاو دبعلا جارد نسال ةراعتسا ها ركم ىواضيبلا لاق لاف

 ى روكذم ا وه هسا نهع عبتملا :دهع نم ةرورض هرصقو دودم وهو لعنلا ءاندلل 0
 نآو نيبم ودع مكل هنا ناطيبلا اودبعت ذل نأ مد ىب اي مكيلا نسيعأ م ىلاعت هل

 ىنعي رطملا عفد وهو بوبّوش عمج بيباشلا مدلا بيباش مقتسم طارص |!نه هل

 لاش ابنذ ابنذ بسحلملا ىأعي فرنقللا ذذلم طوقسلا ىأ عرصم ا عوس لبقو زمولا تر

 ىا علقملا فارغا ل ةريبك نحرنجا وأ ةريرج نفرتقا ىبهو نيرشعلاو ةتلاثلا ى
 و ىنتو ىنعي ىنولا نموه ىاتو وهنست امات اقارف اهقرافو ىماعملا نع علقا نم فارحنأ



 ميو مي

 دج تمدح 1 97

 "هد

 ؛ عوكرو دوست ٠ عوشخو توُمق قف لزم راو ,ةدابع نم

 رجلا راصو سدت ةمانإ ليكحا نا ذل ' عوضخحو 0

 ءةتيزو هيدر ل ىميشساو اعقل كا أقكنا يتيح , نيم
 أ لآ

 رجلا عملا اذإ قتح ٠ ةالوم ةاجانمب ىلَحَتو , هاَلَصم 1

 ةعجم َعطضا ٌرث « يبستلاب هّدِكاَد َبْفَع رخآلا ديلا قَحو
- 

 مظن :ميصف توصب عّجرب لعَجو « , رتسملا

 ميلا دعما ٍعْيرألا َراكْؤآ لك

 عّدو هنع ٌدحتو ٍمَدَوَملا ٍنِعاظلاو

 افشل هيف تدوم ”ايقتم تالا

 0 ا ىلع افكتعم لوك ل
 2ث .نم نع دمك ا 0

 ءاملا نايتا لسالا ىف وهو ةليل لك ناسنالا هب موقي نآرقلا نم بيصن وشو درو عمج داروالا
 «داروأو هدرو نم غرفو قزح ىأ ىدرو تأرق لاقببو ءىت لك نايتا هب ىهب قاح رثك مث
 ديرت نأ رمغ نم طوبغم ا لاك لثم ىف نا ىف ةطبغلا هلتم نوكأ ناكر ىا طيغاو

 عوشقل تابخالا تابخاو نسنلل ىهف هنع اهلاوز بيش ناو هنتي نيجلر اب الاول

 لمر هيف ضرالا نم نئمطملا ٠ نيمطملا نبخلو عضاوت ىأ ةئّبج هيفو ه» تبخأ لاقي ديخا لاقي عضاوتلاو

 ىأ ىمهسأو ىعم ىأ سمأ زم موبلا راضو أصو سيشل تاولصلا ةمأ ةماقاأ ىا سمخل ةماقا لمكا

 مخلاو بلقلا ققري وهو داهزلا مادا نيزلا هتييزو هصرق نم اييصن ىا اهمس قاطعا

 ةرملا ققكُي هناف تيزلاب مكيلع لاق هنا مء.ىنلا نه بلاط قا, نيك ع نمو نكت

 سقحلا بيطيو قلل ىنسحو ايعلاب بهنذيو بصعلا ٌشيو مغلبلا بهذنيو ءارفصلا ىأ

 هيننجأو مونلا وهو دوجنلا قلاو رهس اذ ١ لجرلا دج سيضت رجالا ىدقتملل قحو مهلا بهذيو

 قلهلل ىف .ديدرت توسلا عيجرت عّجري لعجو تن نثنكل ينتجا اذ ذا نثحن لاقي امك

 عابر اهعمجو نناك ثيح اهنيعب رادلا عبَرلا عبرالا راخذا ةبيطلا ناحلالا باها ةءارقح

 عيت رملاو ايش هب دهعت ننك ىذلا عضوملا دهعملا عيترملا دهعملاو عابراو عبرأو عوبرو
 اهقم ىأ جيبقلا ىلع افعتعم رفاسملاو ىا نعاظلاو عيبرلا ىف ءب ميقنأ ىذلا عضوم ا
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 كا 7 1

 اهب راصو « فوفصبلا م ؟فوضلا سبل لق « فورعم ا اهديَر

 نآلا هّنِإ اولاقف «تاماقلا اذ َنوُمْعَتَأ تْلَقَف ,فوصوملا حِفاَرلا

 ءعاضت ال َةَصْوُف ايش , جاوتلا ديلا ٍنْرَفَخ :تاماركلا وذ
 9! 0 حس 9 18, يع

 ةلدخ قح :ةجلا ريس هوح ثوسو :دعملا ةلحر تلَحراف

 ,هباحتأ َدَبُحح َدَّبَك حف هب اذإف ءهدّبَعَتُم ةرارقو ؛هدجتم

 هةبهف ؛ . ةآوُسوَم هلم ؛ ةلولخت ةابع وذ وهو ؛ هبارتخ ىف َبَصَناو

 نب مههوجو ذل ماع ْنَم هُنِيَقلاو ءدوُسَلا ىلع جو نم ةَباهَم
 نأ ٍرْيَع ني ؛ هدكاسم ىايح ؛ هتكس نم غرق الو , دوصتلا ركأ

 َلَبُقَأ مث , ثيِدَح الو ِبِدَق نع نرْشتسا الو ميد مع
© 2 00-_ 

 ىدهي نم طبقأو ,هداهتجا نم حلا ىكرتو ءءاازوأ ىع

 ىنعو داهزلا سابل نم فوصلا نال !دهاز راص ىا ىزارلا لاق قريفلا رهلا نق مورلا

 سابلب مكيلعو مكبولق ىف ناهبالا ةوذاح اودجن فوصلا يءابلم مكتسب لاقت هنا مع يلا

 فوصلا ققرظنلا ناو ةرخالا هب اوفرعت فوصلا سابلب مكيلعو لكالا ةلق اودجن فوصلا

 ردك نم مدلا ىرجم فول ىف ىرج ةيكسملو ةمكذل تروي ركفتلاو ركفتلا بلقلا تروي

 هبلق اسقو لي صر ديول راك رقم لئر مو هلا د قر ةناسل لك عطب لق ةركفت

 ىا فوفصلا راو رانلا نم بيرق ةّنِل نم ديعب لجو ٌرع ها نم ديعب ىءاقلا بلقلاو
 قزفحت 500 ل فوفصلا لهذل اماما راص
 لماكلا ىا شعم لا عملا ةلحر كيرقلاو عفدلا زغهكل ىنّتح ىا ىزفحت هيلع ةدافولل قوشلا

 ةابع وذ ةرارقلا ةضفضملا ةضورلل لاقيو ةنيمطملا ضرالا ةرارقلا :سبعتم ةرارقو ةذعلا

 لالخ اب اهكمي نا اهلخو ٍتاابعلاو ءابعلا ءلا عملو ةيسكالا نم برش ةيابعلاو ةابعلا ةلولخم
 ىا ةلوصوم هب لقشي ءاسك ةلمتلا ةلوصوم ةلهتو :ةكرم اهنأ ىعرهسفنا لع اهناميو

 نم ةلفانلا ةحبسلا هتمبس نم غرف ىنلسوف نعطقت نق نقلخ اهنا ديري ةطوبرم

 نم ةرخلاو عيتقلا نم ةعتم او ضيرعتلا نم ةضرعلاك بستلا_نم ةلعف_ىه ةلعف ىهو تاولصلا
 اهبو ةبايسلا ىهو ماهبالا ىلت ىتلا هعبصاب أريشم ىلع مس ىا هتحيسم ىايح  ريغتلا

 هداروأ ىلع برضو عطق باب نموهو ىتخ مالكب ملكت ىأ مغن ذ نأ ريغ نم ميسملا ريشي



 - بو د

 . اولاتكا ان 1 كك ناو سولت ط حاس متل« ,ءافرؤلا
 نيم را نفل اهقراف ام دعب «َجوُرَسِب اوما مهنأ اوكح

 رعش رخآ لاقو ظيلغلا مالغلا سليعكروزالو لبج مما عدو لصافملا ةنّيللا باقعلا ءاتقفلا
 برُم اقنع دوجلاب ْتََلَح دقو ةناكم ىلَح ها ِوْبَع نبأ ام اذإ

 رصبلا ةدوجو رظنلا ةّدح ىف لثملا اهب برضي ىلا ىه ءاقرزلا ءاقرزلا رظن نم باو
 تيم اهبو اهها ةقاملاو ةماهلا ءاقرز اهنا ىاهبسالا ةرج لاح ءاحررلا 0

 تناك زنع اهمبا ناو داع نب نيقل تانب نم اهنا ظحابلل ركذو اهتدلب ىف ىلا ةماهلا
 0101 لاق ءاقرز سوسبلا تناكو ءاقرز ءابّزلا تناكو هاقرز نم
 جرخ اهلط سيدج ىنلتق اهف مايا ةثلث ةريسم نم م ىثلا رصبت تناكو سيدج نم ةأرما
 نم اوراص ايلذ اهيج ميلا زهخ مئاعملا ىف هيغنرو ههاجتسافا جبت نب ناّسح كأ جل 01

 1 ترظنف يللا هل لاقي“ ىذلا زمطالا“ ىلا ءافوزلا الحس لايلاةثدلق ةزيسلا لك
 مكقتا موق اي ىلاقف اهبلع اوسيلبل اهب رتتسي ةرجت لجر لك لمحي نا اورما دقو شيل
 رعم زجر لاثم ىلع ىف تلاقف اهوقّدمي ملف ريمح مكننا وارجتلا

 دك اب نوح نك واوا زمتلا ّبَد نقل هاب مق

 !و اهوقّدصي ملف العن فصخيوا افتك شهني داجر ىرا دقل هداو تلاقف اهوقّةصيب لف
 ةكمرد نلاقف كماعط ناك ام اهل لاقو ءاقرزلا نخاو ممحاتجاف ناسح عججص ىح اورعشي

 دمنا نم حوبصو ربص نم قوبغب تلاقف نيلقكت كنك مف لاقو قويع ضب موه لك ىف
 برعلا نم دضئالاب لقكا نم لوا تناكو دمتالا نم !دوس اقورع اهيف ىأرف اهنيع قشو
 ك3 رعش ىنينلا ينطاخب ةغبانلا اهيف لوقي. ىلا ىهو

 ىتقلا ٍدراو عارس مامح كإ ْنثَرَظَن ذإ حل ةاَنق ريك مكحار

 رعش ّكفعملا لوقب اهيفو روهتشم مامل ثيوحو
 ىزج سفن نم بوكْرم لا كغ ٌقْحأ ىيننذددَرف ىدملا قىْرَب ىّرَسلا ٍفْنَرَي
 ىِِع اههاواس ىاَنْيَع ْتَرَظن اذ ىنَنالَوج ءاقزو نم وسكس

 ىلقب هنيلع ىرصيب ءىتلا ىنيار اذاف ىهع ناقيسي الياهنا ىا ميدقلا ىف ةماهلا مسأ و وجو

 ام افرعت نا اههاتيياغف ىانيع ترظن اذا ىنعي ةياغلاو ىدملا وأشلا :ىيلع اههاواش :ىوريو
 اولاهكا اع ىل اليكم ناو نراه ةيولقم ىهوءامهقبس ىاز اهوا اضن اوريو لل لع
 هنيطعا هل هنلو ليكم ٌرْب لاقي اوعمب ام ىل اولوقي نا ىا اولانكا امكو اولاتكا ام ىوريو
 راقك ىا ولعلا هي اولزن ىا جورسب اوملا . هتزخا.هيلع هتلتكاو هنم هتلتكاو
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 1 لا ا

 /نلا لوو .افنيللا ميول تَعَصا ملت جوظم « عشاخل بيبا
 و ه

 رابط, (قلقلا ىَعَدْواو ا قلظناو ىعتو مث ؛ هيلع َنوعَدَي اونا

 ةيهنتسا انكنو ا« راد يحلل ةيردشماو 6 هلْجآل يناعأ
 0 2-0-0 900 نب تح 0

 5 جمالا دك ل

 1 تدوم 0
 - نع ب 20

 لاقي عّلطتلا فوشتلا ىوقتاو احلا هبلطتو ءىتلا فّرعت ءاحلاب سّنققلاو سوساحلل
 حوطسلا نم سفوشتي ء ءانقلاو تعلطمو لابكل ىلاعا نم تفرشا اذا لاعوالا نفوشن هنم

 ٠ نم رحذ ام ةفرعم ىلا ىنعي ةفرعملا ةربكل رحذ ام ةربخ ىلا ىلواطنيو نرظني ىا

 ءابج نييأ نم ترظنو هترخت املك ىا ةربخ نيشنتسا املكو هيلع تابثلاو ةبوتلا قدض
 ىذلا ربخل هب نونعي لثم وه ربخ ةبرغم نم له اهقن وهو جيرلا ءانشنتسا نم راعتسم

 لوقت رابخالا تاميتسا ىق برضي ةغلابملل هيف ءاهلاو بزغم واش ملوق نم ديعب نم ءاج

 ام ىا ال كنع َتَّرَصَق لوقيف ربخ ةبرغم نم وا ربخ ةبداج نم كدنع لف لجرلل برعلا

 /م بارغالا نم وأ بورغلا نموا ةبارغلا نم لعفا برغا ءاقنعلا نم برغأ ربخ ىدنع
 ملوق ىف اهفصو ىلع ةظفاحم هيف نال نسحا وهو ىمرملا دعبا ىا برغاف ىمر ملوق نم
 فورعم مظع رئاط ءاقتعلاو ريثك ل اعفإلا نم ليضفنلا لعفا ءآنبو ةييم نال رغم ةاكتع
 اهقنع لوطل ليقو قوطلاك ضايب اهقنع ىف ناك هنذل 0 تين لاقي مسجل لوهجبت مسالا

 رعش ساون وبا لاق امك ىري الو عمسي ء ىلا ىف ءاقنعي لثملا برضن اهلك مالا ظحاشلل لاق
 / لقا فَو كولملا طْسُب يف َرَوَصَ برْعُم ءاقْئعك الإ ةُرِبَح اَمَو

 لت امو رمت نإ اَم ٌةَروصإ ىّرت يور رْيَغ نِم ساّنلا اَهْنَع ُتَدَحي
 | رام بتول قاد تدك كلاغإ كبر يو اا

 د

 برْغُم ءاقْنَع سْمأْلاِب َنَقْلَح اهب اهتاناَيْنَدَو نيد ْنِم ا
 0 رعش دكيزب نب دلاخ قري ٌقاطلا سرخالا نب ةرتنع لاقو

 رّورَكلاِب نقلح مند ءامتَدح ريا هاف دولاب ْنَقَلَح ْنَقَل



 مي م

 3 7 تش
 تحال

 ىف ههجو بلقب وهو , ءاعّجلاب هد قابل تقفطف ىوارلا لاق

 هللا حاصف :ةنافجر ادني ناكل تعمد نأ ىلإ ,ءامّسلا

 ميزرخ ؛ ةبارتسإلا ةواشغ تباجاو , ةباجتسإلا راح اثنا ردكم

 مْوَقلا ىف قّبَي مف ؛ةرْيَكل ني ىَدَه ْنِم ءازج ,ةَرْصَملا َلْقأ اب
0 

 َلَسْفأو ؛ ؛ محرب وقع ٌلبقف ؛ هروسيمب هأ زخرو ( هرووُسل رس نم ال
 , ةرصملا قطاذ قووَي' ةةركعلا نم رَحَحلا أ « مرش ىف فرعي

 ءانيلع ٌسسستلاو سسجلا انهو اننا ثبحالن تيف

 ىكرستلا نكن راه: ديرتلا هذه ىف تْيرُعَأ ذَقل هل تلق

 نو : تاحل ْنَأَش 0 , تاّيطنل راَقَعو :تاّيفشل مالعب مسك لاقف

 لاقف ءاَحالّص هللا كداز ءاّحاصْنِإ ىّدز ثْلُقف , باج كِموق كاعد

 بلقب ُتْبَلَقنا رب ؛عداخل بيرُلا َماقَم مهيف ْتُْق دقل كيبأو

 لاقيو لكك نشا بارطضالا نافجرلا هنافجر أىيو لوعفم ىاعمب لعِف ىبننلاو هي هيويي

 ةقرو نيعلا عمذ نا ىغي اهتمالع ىأ ةباهتشالا ةرامآ تناب ءهبارطضال فاجر رجلا
 ننع ءاعدلا اوهتعا» لاق هنا" مع قتلا نع ىوز' ةباهتسالا لع" نالوب ءاعدلا د بلقلا
 لافي فلل ةراظعلاز ا نطمعتلا نا بايلا"ةبارتسالا ةرامع ناز ١ دحر هافانا
 روسعملا فذلخ روسيملا ةروسيمب هل ضرو كبيري ام هنم نيأر اذا ةبارتسا هب نبرتسا
 ةنماثلا ةماقملا حرش ق هحاضيأ قبس رضرلاو ةروسعم عذو ةروسبم لنخ لاقي رشيت ام وهو

 لاثلا لعلا وذغلاو ةمحازم ذل هم ل نو شقا تورابلا نع لضف ام ءآملاوفع مّرب وفع

 3 كلما ىلع رسع الو ةقشم الو هيف بعت لل امو ةدوجأو ةرايخ ء ىتت لكو فعو هبيطأو

 عا ١ يناس يم رفع دهس أ امذخ



 دا

 ديد مهلك ٍساّنلا الس نَأو , ةَرْطَم مو لك ىف ىكلاعت هللا نم
 ؛لجارحلا ىوطأو « لجاورلا ىصنأ مكتد صفح ةيعذألا مككالشو
 ُتْيَعَس ام ذإ , مكيلع ىل نم الو ,مكيف ماقَملا اذه تق تح

 طعأ بأ ثسلو , ىنحارل الإ تبعت الو ؛ نجاح ىف الإ

 لتس لب وكتوما مكلاستا الوا « مكتيعالا ىذتسأب لج

 11 دالاول باطلا ويموت قاعتا للا »ارك ات: كتل وش
 ريم كدلاوفرا تارغقالا كيو , تاجّرلا عير هن
 7-0 5 2 ؛ تايسلا نع وُفعَيو 5دابع نع َةَبوَملا

 هم كقعآَو نس تا ك ا د

 تيّدتغاو كلا ىف ثحرو ًاَلَبَج ٍلالّصلا رحب تضخ مك

 تار دقار تليعإو تلتشلاو ١ اربع ىويلا_ثتنعطا محو

 تطيشنو ابو: ىصاعلا لا ١ تهكر را ذعلا تعلج مكو

 تيبقنا امو اكياطخل لا ىيطخلا 3 تيفانم نوكو

 ُتْيَنَج ام نْجأ ملو ايسِن اذه ّلْبَم تْنُك ىَتْيََد
5 0 3 2 0 2 

 كمل. ى.1515..ا كك سي ىنلا ىاسلملا ىم مسيل َنيِيِرجلا توملاف

 ع نإو ىَك وفعلا لكما 2 ةلك نقلا اًوُفَع براي

 ةرظن ىا ةرظن موي لك ىن ىلاعت ا نم مكل نا بيقلا نع ةيانك اذه هلوق مهبلا
 ايقره ضرالا لهال ةظلف نيتظحل مويب لك ىف ىلاعت هه نا مع هلوق نموه ناسحاو ةمحر
 مكلاوس لزنتسا لزنتسا ديحوتلاو ةيعدالا سنلا ضعب ىت ةيعدالا ةرصبملا لهال ةظحلو , اًيبرغو

 ىا راذعلا نعلخ مكو هقلتخا ىا ابذكه يلع ىرتفا نيرتفاو مكرافغتساو مكءاعد ىا

 هجو قَّبناج ىف نوكي ماجا لاود رانعلاو هعزن اذأ راذعلا علخ ةالابم ريغ نم نيشم

 كلكير ألو ءآشي ام لوقيو لعفي ر اذعلا عيلخ نالف علوق ةّبادلا نسر ىف ليعتسيو سرفلا
 رسل اهلي ةءاكهسار لك اهل سير الا ىلا .ةياولاك نيادلا:ةمذام نمو هما نما ىآحي الو
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 92 ند

 ,ْتْكَلَس مل اوييعتلا ف ناهكلا 0 نابكرلا ةادحو

 ٍبابلأ ْمنَو تسل هَمحْأَمو ,ُتَْسفا هَكَلهَمو ٠ ثكتف باو

 ,«تسرتفا م ل صرُشو : حتما عدبو ل

 هثركك رو , قرلاب هةجرخسأ نماكو عقل هثرداغ ِيقْلَحخ مكو

2 

 طَرَق ام طرف نبكشلو م عدشلاب هلال تطينقساو هوس قح

 امان :ٍبِيشَف بابشلا و بيرك دوشلاو ا 6

 ,عستا د " ا احلا قرض يق ءعقت نإ 0 الإ سيلف لع

 مكل نأ ؛ةَدَمَعَْلا رابخألاو ؛ةّدَنسمْلا رانآلا ف ثيور تنكو 5

 كل ههوي نأ هتلأس اذ | مالكلاو َّر_مالا هتكضوتسا ىرهوكل ن دول نعو هحوضو نيبلطو هنع نت

 ماكل ىزرطللا لاق ننتج ةنتفو برح كا 1 ف كج ةميحمو نيلوعفم نأ 0

 بوشلا مللو ةّقفلاو بهذلا هب مدي ام وهو ماحلا هنمو محلا كلذكو نييشلا نيب ةمءالملا
 اره موقلا نيب مهلو تمقلاف برهلل ملل علوق هنمو نيدسا ام مال لاقي امحلاهل لعج
 ةرشع ةعسانلا ةماقم لا حره ىف ةريسفت_قبس قللاو احورطم هتكرذ ىا تل هترداغ قلحم مكو

 ةعبارلا ةماقم لا ىف ىريرال لود هنمو الا ق هعافترا رثاطلا قيلحتو عفترم ا قلحلاب ىاعو

 مر ل كل ل 5 رع رخل تفلح تيح ىلا نأ 100 دا
 نا لات دوسالا نيدرخلا ينير دوفلا "هلام ثىوحأ يح هلح تلج 2000
 نيم كطيو حفلا لع رمالا نوكي نأ لفك نارثلا نم هنانشا 2-00
 «دعبل وا هداوسل اّمِإ بارغلا هنم ذخا م هيف برغاو داوسلا ىف دعبا ىذلا هناك بارغلا
 ردصإ لاقب اك ا لاقي اديحات ءىبي ام رتكاو بار ىلا هنوكسو سنالا نع

 ههجو فاشكلا بحاص لاق لدبلا ىلعف ٌدوس بيبارغو ىلاعت هلوق اماو ققبي ضيباو عقاف

 ررعش(. , ةعئاتلا لوقكر مضا اليا ريسفت سعي ىذلا ٍنوكيو ءلب ءابق سّكوملا رضي نأ

 موو . نوتملاف لخلا ب دك ناكر . ءايهم ريظلا تاقياعلا دل
 توحي امو نمرهلا نعرةنابك انكاحي لوح دفو لابلا نملك راسو قلخا نأ تلا نمل

 ليلا راتتساو . جوعا ىا ملا دئاتو نمل عم لاقي اكلازهلاو ينلا نم هلع
 ناد



 ل ظطلا/وعع ع 5

 هادو « فورم العلا الا مككتم اق ةرصملا لظأ اي مك مآ لأن
 ىراعمملا ٌرَشو , كاذ انأق ىنفرع نما أو تيرعلاو در

 وحلا انأ 0 قدسغلل مقدام 0 ندك 2 0 ؛ كاذأ نم

9 0 0 

 تخحتفو « :امرسلاو تحل وشاح تع نت

 «شماوشلا توتا : كتارعلا تقلا ؛كراعملا ٌتدهَشو ' ,قلاغملا

 ن سع و ند ندع

 ايدل دمالدل تنعمأ» , ماو تعدو , سطاعملا تيمغرأو

 ؛ لفاحخماو ّلفاحملاو ؛ براوعلاو مسانملاو ؛براغملاو قراشملا ىتع

 ,رامسالا ةاورو ءرابخالا ةكقن ني نوككوتساو ؛لبانقلاو لَدابقلاو

 02 2 راعملا رهو . نيروهمملا ءايلعلاب ىتعي سرادملا مالعاب اهلزنا نقل ةرشع ةسماخل ىف
 قفرعم ققفتي م نم ىا ىتفرع تبثي م نمو لاجرلا 0 وف 1ك ىتراغملا كاذأ
 قيس دقو ةكيرعلا عمج كئارعلا كئارعلا تنلاو ىتفرعم ىأ ةهيدق هب ىتفرع لاقي
 تدنقاو دع اهتلفع ل اهكترم ىريرال لوق سنع نيعبرالاو ةتلاثلا ىف اهيف مف لوقلا

 الو هرهظ نم نكمي ال ىذلا سزفلا نم وهو نو نك 1 ع تمارا سماولا
 5 سايقو اس اهتو اسومت سهتب سمنت دقو هنيلا لش بعمصلا لاجرلا نمو رقتسي داكي

 رعش يلا قصي ىورلا ىبأ لوق كلذ ىقعو سومتت عامسلا 5 ذلا سماش هنم لعافلا

 سماوش مالكلا نيت نِمرِفاوت ةئمميرل َنيِرّدَي قَح ٌرْيارَغ

 رعش ءالعلا ىنأ لوقو

 سيار ريف دو نو عي ع اذا ٍلالُقل ىف ٌشماوَمَلْيَح ٠
 ههجراو ىنالا وهو ءاطلا رسكب سطعم عج سطاعملا موصل ترهق ىا سطاعملا تمخرأو
 ةريغ هعاماو باذ ىعمب عيمب ”ىتلا عام نمالهل تعماو بارتلاب ىا ماغرلاب هقصلا

 هنمو شيل وهو لف عج لفاخلا لفاحلاو ضشاوتلو ٌماوعلا ىا كرار ميانملاو ةعامإ
 ام ليل نم ةفئاطلا ىو ةلينقو لبنق عمج لبانقلا لبانقلاو اوعقتجا اذا موقلا لفخت
 ناكلا نم ةفئاطلا كلدكو نيقيرالا ىلا نكيتدلتلا"نئيتب ام ليقو !دعاصف نيسملل نيب

 اذا ءىتلا تهقوتسا لاقي ىجوضوو ىجاضيا مثنم اوبلطا ىا رابخالا ةلقن نم قوخوتساو
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 ل نابرس - 0
 ا

 مسني امو ؛مياقلا سدويو , مماثلا طقوم ٌراكذت 2 مجاملا حو

 ناختألا مكنيذأتلو الإ ىح الو درب ىف رود عربه ,رخ رْغَ

 .لافقتلا مجم مكنع اذهبو ,راحجلا ف جرلا ىودك يود

 يرسل 0 1 0 , لب ص ردلسلا هيلع لا َوَيخَأ

2 

 وح ةنإ تل ءاعقالا هلم نيو ءافقاحت ن 0 ناسي

 ءراصخإلاب فرشو ءراسيَألاب َج دح ىاحح , دنانك دطخو , هذاسل

00 

 دف داما نما 0 تنيش يرض

 ليللا وده نع ةيانكوه عجاضملا تّرق اذا اوأه ام نيسقلم اهنوتاي لاوسلاو ةيعطالا
 ىكيدشلا رطم لا ناك امئر نولوقي ةرصبلا خويش تعمد ىمعالا لاق راجبلا ىف ىف جرلا ىودح ىودح

 نمحرلا سبع نفو نارقلا ةءارق وأ رطملا عفرا نيترصلا ىا'ىرده كف نآرقلا) ةارقر لالا
 نم ىلاعت سا رحذ ىلع اركاب رثكا اموق نجا ملف راصمالا نقرط لاق كيل ىا نبأ

 مع لقت انه ة هيوم عسب رد طل ل نع د :ةظرق نعواةرصعلا كذا

 لب مثودصنف تيداحالاب مهرلغشن لف للا ودك ن آرقلاب قود غل ةيرق لها نونأت
 الا هنم قبي مو سرد ىاافع نق ناك ن و أ لوسر نع ةياورلا اولقناو نارقلا اودوج

 هتينثتتو رانلا نم ةرفح افش ىلع منكو ىلاعت هلوق هنمو هدحو هفرح_م ىنن ل انم اقع

 لاقي افش الا قب ام غلوقو هيلع فرشا اذا كالهلا ىلع ىتشا هنمو ءافشا هعمجو ناوفش
 ناماقملا بحاص هبرض اهناو اهبورغ دنع سهتلاو هقاحما سنع رمقلاو هتوم دنع لجرلل كلذ

 رايبداب جدح ىتح ريقح ءىتو ريسي فرط الا اهنم قبي مل هنأو ةرصبلا بارحل كاتم
 ىف هتوكسو ىقم اهف هتحاصف ىم ابجيت موقلا ضعب هيلا رظن ىنعي راصبالاب هيلا ريشا ىأ

 نيتالقلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ قبس قو هب هامر ىأ ءرصجب ةجوح - لاح

 لاقي ريصق ءىتب ناسنالا ءىبك نأ راصقالا ىزارلا لاق راصقالاب غتأر بيع ىأ فرقو

 هببدارأ ىرب رش ناهي نع نكلا + ىقلا نع راصفالاو اراصق اذالقاا تلو ةارطا فرحا
 دوقلاو ٌرجو نخا ىا ديق دوقل نيق ىعملا اذهب َرِْفأ دجا مو ريصقتلاب عا هنإ انه
 هلوق لثم وه روهشملا نيس انهاه معلا فورعم ا معلا نقلع ىأ نتبض وأ صاصقلا
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 5 نارا ىو

 لك ىف هاو ؛ نامز لك ُةَماَلَع مكُملاو ,ةقيقلل ىلع ةَقيرط

 عدتبا ىذلاو ؛دَعَضَوو وحلا مع طّينتسا نم مكْنمو ؛ناوأ
 طا يلا هيف مكلو الا ِردَخ ني امو « همرَتخاو ٍرْحَملا نازبم
 ِرْضِم لفأٌر ْنكَأ مكتإ من ؛ « لوأو دب ٌقَحَأ نأ , َفَعْملا -حقلاو
 سرع 3

 « فيرعتلا ق ىدتفأ مكبو « نيناوق ك كسلا ىف مهلسخحأو ,”قاندوم

 ,عجاضملا توق اذا مكلو « فيرشلا رهشلا ىف ريحْشملا فرو

 نامز لك ةمالع مكملاعو ىيعبرالا ةماقملا ف ىرصبلا نسأل رحذ ىعم دقو ةرصبلا

 ظحاشل لاق.نيرغلا رسقا ع نم لواوهو ىوحنلا ىرصبلا ئىهتلا ى متم نب رهم ة سبع ابا هب ىنع

 مادا ذادغب ىلا ةرصبلا نم مدق هنم مولعلا عيمجي معا ىامج الو جراخ ضرال | قدنك

 1 نلو جرأتلا بحاص بيطخل مامالا لاق هيتكى م ءايشا اهب هيلع نورش ار نيشرلا نورف

 70 ىف ةرصبلاب تامو .ىرصبلا نمسلل اهيف تام.ئتلا:ةليللا ىف ةيآم هو ريشع ةنس ةسيبع

 ملاظ همداو ىلودلا دوسالا وبا وه وهلا ملع طبنتسا نم ةنس نوعستو نام هلو نيتي أم

 ةنانكىب ركب نب لودلا نب ىدع ىنب ةثافن ن مب سلج ىنب نيفس ىنب 0

 هضر ىلع عم نيفص نهش وهو نيرتكالا 1 ىلع وغلا مدرو ةيبزعلا ع نم لوأ 5و
 0 لوقي كلذ ىفو دلو ةثيحتو هنّيحم ىف نيققفملا نم ناكر

 كاك ال رْعّدلا لاوط ٍرِيَشَق ونَب َنولذزألا ُلوقَي

 ابيل قود اسإَبفو اًديوَه اح اَدَمَع حا
 اّمغ ناك نإ يطْخمِي تْسْلَو ا ْمُهْبَح كي ْنِإَو

 0 فردا نمحا نب وب لالالا ومار عقلا ناريم معز لاك دلاو ةرصبلا ناكس نم ناكو

 متفب ىلعملا ىلعملا حدقلاو ىنيعبرالا ةماقملا ىف ىقتسم هثيىح قبس دقو ضورعلا

 0 0 هلوق هيف نجوي ال ام منلا نمو كنا ةويس هلو رسيملا ماهس نم عباسلا

 هب دارملاو ةفرع موي مهظعتر نافرعب سانلا فوقو قيرعتلا قطرعتلا ىف ىدنكا مكبو

 ىف اوعي ناب اهلغاب اهيشت نافرع ريغب موهلا كلذ ميظعنا نم ى صعب هعئصيب ام انهاغ

 0 لعف: نم لواو, ليلهتلاو جبسلاب 1 ىلا اوجرخي وا رافغتسالاو ءاعينل 0

 - ولا وو دورات ةرصبلاب هنع ههأ ىضر سابع نبأ

 عاوذأ اهيف نوعبببو رعلا نقو ناضمر رهش ىف قاوس الا نوهقد ةرصبلا لها ناك نيرقلا
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 توُمِمِب سف تكتف ” !ىوقتلا كغ سسْوملا رصم لاو ءايئّدلا انج

 ريغل ههدأ ىلع حجت الو « ناثوالاب مععفف كسيط 0 ناريثلا
3200013 

 رلاعملاو :ةّدوَصقملا دحابسلاو ,ةهوهشلا يصانشملا وذ.( قضرلا

 ةدودتملا ططخلو :ةّدومحملا راثالاو « ةروزملا رباقملاو ءافووهشملا

 مالَملاو ىداخللو «بابشلاو ناتيملو ؛باكرلاو كْلقلا قتلت هب

 هلو « مياسلاو حراسلاو ٠ .حئارلاو بشانلاو « حالقلاو صناقلاو

 ف كبح ال نَف من 57 تيفاغا ارو ,ضدافلا حلا ةيآ

 ةيعر عوطأ تا واب ا 2 اهركْنُي ع نانثأ مهصداصخح

 مهُنَسْحَأو ؛ ةقيلشل مد ملحان « ناسحإل مرَكْسأَو» :ناطلسل

 ىوقتلا ىلع سسوملا رصملو ربدلاب ىيطملا مظعلا غمتلاو رباطلا يبنذ نينم ىمزلا

 0 نوهلسملا اهانب الو هضر رم مايا مالسالا قى رحذ امكن رّصضَب اهنال |نه هلوق

 ىلع سسوملا ريصلا قف نأ ع اح نارينلاو ناتوالا سبع رئاسو سوجلا نع نع اهومحو انط

 ةركت وباو ردييدلاو دلط ري هيف ةروزما رباقماو,يرمولملا متاوماسا اكو,
 نيعباتلاو ةبامعلا نم ٌريثكو نيريس نباو ىرصبلا نسحو ةناوع وبار كلام نب سناو
 حراسلاو خيال ةدحاولا سلا باشنلاو باّشتلا يبحاص ىأ يهانلاو منع هنأ قدر

 مئاسلاو مناسلاو حراسلاو منلا ضعب ىفو جرم ا ىلا ٌباودلا حرسي ىذلا وه حراسلا جاسلاو

 دعا ينئاع ىدحأ !ذه ضداغلا رزكلو ضئمافلا نما ةيا هلو رويطلاب لافتملا ريطنملا

 قفصن ناك اذاف !دعاصتةم رهظلا ىلا عملا ىنم ىرجي اهراهنا ىف ءاملا نا كلذو اهصئاصخو

 ةىدلا نم ةعامجل ءاههدلا ناطلسل هي ةيعر عوطا مكواهدو !اردغم رجلا ىلا عجر راهنلا

 اذه ىلعو ترتكب ضرالا اوطغ نق ثنا داري ءاهدلا ةّماعلل لاقي دربملا نعو داوسلا ىفو

 قيكى رق الا كل نك اوناك نقف ةيعرلا عوطا مثنوك اماو مّدلا مثءاج س انلا ةرتكا لاقي

 0 ةأرملا دنج منكهضر لع لات .ئىكح,لحتل موب مثتباجا اوعرساو مثتعاط اورهظا

 هوعبدا قعان غب قعن املك عيف لوقي هدا همحر نسحلل ناكر مبرهف رقعو مبجاف اغر ةههبلا
 جان نأ نم رهشأ كل نب وهو ىرصبلا نسل هب ىنع مكدعاز هلوق ةقيلخل عروأ مكدغازو

 نم مهلكو هذان ظفحو فّرطم لقعو نيريس نبا عروو نمدل نهز لاقي ناك هنايب ىلا



 كك نانو د ل

 ىضَْأو ءركارملا ىف ٌلِفَتْتَأ ْلَزَأ لو ,هَدْنِع ٌئافش ّدجَأ نأ
 الا 1 0 ار رماح تيلعب نأ لاا كارلا ركل
 ا[ راو بط ايزي الإ يورسلا نييك وه اانا هقابتشا
 « ىآر قيحو ٠ ىَمَع ةَبيتك تضفرأو ' 5 ةارمب ىرستف : هيف

 0 , مكاافوو هللا مكاو ةرصملا َّلَفَأ أ لاق ' ناك رصِصَو

 قر كلج "مكارم َلَضْفأو ٠ مكايز َعَوضَأ اف ؛ , مكماقت

  ةعج امرنا دعفر مككو ٠ ماكاو /ةرهط دالدللا

 ةكلأو «ماقملاو بابلا ةابقو ل دا 00 2

 ىا نعو روبصلا ىلع عمجلاب برضلا زكللا زجالل ضغاو  ءادن الك لعج ءادنلا مكح
 ىنيلا عمجب نقذلا ىلع برشلا ليقو عفدلا زكولا زحاولاو لسجل عيمج ىلع ديبع
 ىا محار عوضا اف شيب ةبينكلاو بهذو قّرفت ىا سفرا ىّغ ةبيتك نّضفرأر
 ىوا مكدلب ليدل ركذلا اّيرلاب ىنعو حاف عيضيو عوضي بيطلا عاض مكّحٌعار بيطا ام
 ىنعي ةعب اهعرماو مانمالا ةدابعب سّيفتت مو مذلسالا ىف تينب اهنال ةرهط دالبلا
 اهموقاو ةعقب اهعرماو عينلا ضعب ىفو ةفوصوم راعسالا نةخرتو ةفورعم بسصخلاب اهنا
 ةرصبلا اهل لاقي هانعم اذه مالكوا رصم وا ةيرق نوكيس لاق مع هنا ٌرذ ى دآ نعاةلبق
 ةفوكلا لها ةلبق ىاهيكل لاق نوهركي ام مانع سأ عفدي ا ةلبق سانلا | موقأ

 !ذه نيم نع ةريزإل لها ةليقو رجكاو بابلا نيب ىذلا ىاهلا نكرلا تيبلا نم ذادغبو

 قاهلا نكرلا نهلا لها ةلبقو ةيعكلا بازيم قارعلا لعا ةلبقو رجا ىلي امم دايلق نكرلا
 زيلهد اهاه مارد دلبلا زيلغد دلبلا زيلهد تيبلا باب ةرصبلا لها ةليقو دوسالا رجلا هيف ىذلا

 بابل ةيذاحم 0 ةنايلإ هلازا نخل لير ةكم نينو ءاهنيب' ئعيل نال مارال دلبلا
 ةرصبلا لها انعمب قققتلا دّمحت نب مهربا لاق ايندلا جانج نحاو معربا ماقمو ةبعكلا
 افاحانجرصملاو ةرصبلاف رداط ةروص ىلع ىلتم ايندلا نا ةريرغ ىأ 00 اب اورختفا

 امو اهردص.ناسارخو ةفوكلاو ةرصبلا اهاحانج رئاط ايندلا لهقو رمالا عقو انبرخ اذاف
 اهلامعاو رصم ْمَملاو برغلاو مأشلا نانففلاو اهاَكَمَر نهلاو اهبلق ةكمو اهسار رهنلا ءارو



 ل نبو 76

 ةناحترا ق عمسيو « مالكلا عكيفازا هاير 7 ل .«دراوم ا

 اهف « ناش ىلع وال د « نآو ريع ديلا تفقلطناف 4 الْكألا ٌريرَص

 ,ةَملاب رامطأ وذ 0 ىكتارت 4 ل تفرشتساو , هءأصخح تطل

 و5 2
 . مُديِحَع ىَسْحُي ال ٌبَسُع هب ْتَبَصَع دفو دّيلاع ةَرْشت قو

 9000 2 6 ع هد و هل دو
 توجرو ” ةذرو تر 2 تردتباف « مُديلو دانا الو

 هرفشم لها هل ىا ليخآ ناكمو لها هيف ىا لوهأم ناكم لاقي مولعلا عاوناو نونفلا
 ىتح رثك مت نيدراولا نيبراغلا هافم هيلع ترتك ىدلا ءاملا لصالا»ى هرفتملا درارألا
 ىنلا ثيدح هنمو ىديالا هيلع نرتك اذا هةوفشم م اعط لاقي هيلع روتكم لك ىف لعتسا

 ل : 09 فمات اهرقشم نت نار د هنفج اال كدا سا ل اذا مع

 انركذ ام هنقيقحو ةليلق ينعي ةهوفشم انلاوماو انتيتا ةبورل سم ىنا لوقو نيتلكا وا ةلكأ
 ىلع ىولي الّرم لاقي ناش ىلع وال الو _اريتك ناك ناو لقي هيلع روثكم لك نا كلذو
 كم 'و ةيصع عمجج بصعلا بصع هب نبصع دقو «رظتني دلو هيلع مقي ال ىآ نحا

 نالغب موقلا بصعو هلوح اوعقجا اذا هب اوبصع لاقي ىنيعبرالا ىلإ ةرفعلا نيب ام لاجرلا
 ال ردها قى مثلتملا ىف لاقي مهديلو ىداني الو مهددع ىأ مهديدع ءب اوطاحا ىأ

 اهديلو ىسنن ممل تنناك فاح ممَباص| ؛ نش نأ هلصأ نأ ىرن ىيفعالا لاق 5ديلو ىداني

 ال مظع وه ىا ةديبع وبا لاقو ةنه لكل ذاتمر اص مث هيف ىه امث هركذت دلو هيدانن كلف

 ةعسلاو ةرثكلا عضوم ىف لاقي :ديلو ىداني ال ىلكلا لاقو ةلكل لب راغسلا هيف ىداني

 مملنع هترتك ىنم :«لسفي دلل هنغ رحرد 1 نابل ء ىقث ىلا هديب نيلولا ىوها ىم ىأ

 رشلاو ريل ىف ةياغلا تدارا اذا برعلا اهلعتسي ةظفل هنه ءارغلا لاق لاثمالا عمجم ىو

 رعش ىمءالا سسشناو

 فويإلو ىداصي املا كإ» . «ةيزعب كارعلا نكذ نع تركت

 رعش نشنيو ٌهَدبِلَو ىداي ال قْسِف َنُهْنَِو رخآ لاقو
 اهّديِلَو ىآلنُي ال دوج َعِئارَش َنَيْزَم نب َدبِزَب افكْتَعَرَم ْنَقَل

 رجكَي اهب ب ثقل رتل ةلرق ىف اهك«نعويف"نيلر: طيف: يلا ىا:فاعللا كاكا"(
 داركم نأ لكفكر 5 ةرمكللا درع مهديلو ىداني الو مهدي لع قى 2 ىريرخل لوقب دارم او

 لصحي محاهف لعتلا ىافتلاو لفل ةرثكل ىدانملا توص عممي ل نيلولا اودان اذا مهنا



 - فوم ا

 0 ا او طفخوا «نامفل اباضو ىلع .اهوديصت ؛ناسنل اياغولا
 ' 0 ايما ونقل اها وأ ,نالا ىلا اهَتوَرَيل مهَنأ تح ,نآرقلا مَ

 , نايقعلا ةلحآ نم مهل َعَعْناَو

 0000 00 هاقملا
 تسل 0000

 0 ءآفظإل رأ مف 0 رد

 هوُفْشَم ,>ناسملا رهام كاذ د ناكو , ةرصجلاب عماجل حصقف الا

 انفه ىئوفلا زازقلا لاق نسح نيلوقلا كلكو ياويل لاق هيشلا هيلا ىذا ثيح .هعرز عضو

 رعش ريهز نب بعك لوق نم سانلا ةذخا لثم
 ملط اق ةابأ ةبْشُي ْنَمَواًمبِدَف هضريحاق !كزخم: | قولا نبا انآ

 تاسعا ةلهلاو صلاخل بهنلا نايقعلا نايقعلا ةلحن نم

 نم دس ىلي اموهو راعشلاك ىل لعج هتقيقحو هترمخا ىا اه ماّيألا ضعب ىف نرعشأ

 ارت نة اضرخا تال هزكاطارا هيا همت اره نلف. هرعماو راخششلا هغسبلا هترعمابايثلا
 ةسماشل ةماقملا حرش ىف ميربتلا حاضيا قبس دقو ىرّذاو ندهجا ىا ىب حرب هراعتسا ىب حّرب
 راعتسالاو حّربملا ريسلاو حّوطملا نيبلا ىنافه نيعبرالاو ةثلاثلا ف ىريرخل لاقو ةرشع
 0ك ىلاورشي ١١ ةيمالع ىلا ةراعف ١١ ترعتسافراهتبهلا اىا:رانلا ترغس لاقي باهتلالا
 [نتتم كاذو نصقلا نم ركذ ام ىلا ةراها كاذ ذا هلوق هناسملا لوهام كاذ ذأ ناكو
 فاعلا قعود لع ىعلمللو نداكروكذملا سصصقلا كاذ ذأ ةريدقذ فوذخحم ةربخ

 هلوقب ىنعو كن يح أروهعم الوهأم عماجلل ناكو ىعم او لوهأمب كاحي بوصنم ىرلظلاو

 باكير ءكاتكفللاو دايغلا نم ءادتعم قياوضاخ نَمَسَم لها وه نم نك ناك سئاسملا لوهأب



 كل 00067

 هتيرلاو ,ناكملا تاص يدلي ةئيواح كر شع
 ديتجأو ةكصنلا صحم نم يلقن

 0-2 أ يللا َلَمَع يلا

 اهاوف يف ناف 000 2 تيضرأ لق قد اب هل لان

 وعسل ؛ كملَع قيل هّللاو :«كنم اًهأف تيد نإو ؛كل

 الو ءَكّشْرَع عضو ال تأ اي هّنبا هل لاقن ,كيف ىط لح

 لك تينيكو دش ثيفعو اذ ذس تلك يقلل ,كّشعت عفر

 ا 0 د الو 1 2 د

 ب نان

 ا َدَط 7 5 5 نس 00 كلا هاج دوا تان

 كفرشو كلام بهذ ال ىا كهرع عضو ال 9 نيثالثلاو ةيدادل لوا ىف هحاضيا رم داعصالا
 نيملا ريرس شعنلا كشعن عفر الو كلملا ريرس شرعلاو هل ءاعد وهو كرما ىقو ذل ليقو

 كدقف نقذ الو ةعبارلا ةماقملا حرش ىف نالغلا حاضيبا قبس دقو نيطعا ىا تلك
 مقل هنا ىلاعت هلوقكو شح اب نايبلا لها دنع ىهمللا ض ارتعالا باب نم وهو هل ءاعد |نه

 ىلولا هيشا ام ىا ةحرابلاب ةليللا هيشا أم ةروصخ ريغ ١ذه لاثمأو مظع نودهاعت ول

 11.9 >رعش ١ ةفرط لوق نم هلصاو نيهياشتهل برضي لثم وهو دلاولاب
 :تهاوعل هلا فربت.ال ١ ةمللاح تنك ليلك لك
 ةحرابلاب َهَلْيَللا ةَبْمَأ ام -ِنبّلْعَت ْنِم تراوح

 ءىج ىذلا ةباهلا ةيداغلا ةحتارلاب ةيداغلاو كقفعلا دنع ودبت ىتلا نانسالا ةضاولاو

 هبشلا عضي م هانعم اولاق ملظ اف هابا هبشا نم احاور ءىجن ىلا ةباعلا ةحعارلاو ةودغ

 نيح بالا لظاف داري نأ زوو ههبشي ناب هنم هب ىلوا دحا سيل هنال هعضوم ريغ ىف
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 ب الانا د 7

 ءانتَعيِرَش هع راف , ةلقنلا نَهركَت الو , ةّلحرلا َنَلقْتَتَسَت

 ةوارطلاو : ةكَرب را نأ نع اوه انتريشَع عايش
 ن9 مين يي سب 9

 : ةلثم 0 : ةبرك ًةَبرغلا نأ معز نم ىلع اورزو « ةجفس

 ؛ ةليكلا ءوس ا فشيخلاب ىضرو دانا ٌعَنَتقا نم ُةلعت يم .اوُلاقو

 رييكف «بارلو اَصَعلا 2 َتدَدْعأو ,بارقغشالا كعمل اذاو
- 

 ءراذلا لفق راحل نإف :ٌدعصت 0 لبق ني ؛حعسملا قيفرلا

 مهئاسل ٠١١ قلورللا "لالا قيدرلا»

 اذهب مثتيمنت ببس انهوا دقو نيروهتملا اهداهلع ىا انتعيرش مالعا ناف كئاعمب ىفو ام
 ايف سرادملا مالعاب اهلزنا دقل ىريرال لوقي ثيح ةرشع ةسماخل ةماقملا حرش ىف مسالا

 ناساس اصع ىلع ابوتكم ناكهنا ىكحي ةكرب ةكركل نا ىلع سراودلا مالعالا نع اوزاتما

 ضبار نسا نم ريخ ىثاط بلكو ةزجلا داز لمالاو موه لسكلاو ةكله ىقاوتلاو ةكرب ةكرشلا
 ء ىت لاقي ةهففسلاب لّصحي امكلاملا اهب لّصحي ىا ةهنفس ةوارطلاو ىلتعي م فرتحي م نمر
 اهلصاو ةيزعم ةملك ءآتلا مقفو نيسلا مب ةهتفسلاو هضاضغلا ىو ةوارطلاو ةارطلا نّيِب قرط
 وهو نلب ىلا هيب بهذي نا ديري وهو كاتم للام لحرلل نوكي نأ اهلاثمو هئقش ةيسرافلاب

 اك لع نقد للا كلذب هل لجر وا ذلثم عاّمب ىلا هعفديف قيرطلا عاطق هيلع ىاخي
 كانحر اوهضو اذإ رمت هنم «ةحال ةيلعا فلا اهب لجرلا كلذ: لع اظح ىف يفكا هل لوقيو

 قاح رثك مث ةحفسلا جاور ةجئار ىا غاقس هبتك اولاق اهب عفتني هلئاسر بْنَ ناب

 ىلع اورزو نممترملا لاثما نم هلك كلذو |ذه نم ىريرال لوقو ةهتفس ىرطلا هجولا ليق

 ءوسو فشحلاب قرو ةيدرلا ةليذرلا ةلصمم اب ىأ ةليذرلاب ءباع هيلع ىرز م

 ىهو ليكلا نم ةلعف ةليكلا ىاديملا نعو ةليكء وسو افشحا رّئاسلا لثملا نم هلصأ ةليكلا
 ليك ءوسو افقح عمجتا ىا رقلا درا ىشللو ةسلجإلو ةبكزلا وحن لاخلو ةئيهلا ىلع لدت
 ايبارعا ىتل روصنملا رفعج ابا نا ىم<الا ىح نيتفوركم نيتلصخ نيب عمي نمل برضيب
 . لاقف نيبلا لها انتيالوب نوعاطلا مكنع عفر ىذلا ىارعا اي ا نمحا هل لاقو مأشلاب
 نعصت نا لبق نم نوعاطلاو مكتيالو ةليكءوسو افشح انيلع عم ال هأ نأ ىنارعالا هل



 معو 2

 د اا[ 12

 - هدد

 نا ا ىلع َّيَعلا 0 0 لآ لف 1 رد
 اهَنّمَبو ٍتابَقَعُم ٍتادعللو « ِتاوَدَب مْئارَعلاو 2 هب دس و

 ' مزخل ىود قفرو « مزعلا كرد كيلعو ؛تابقعرِمَتلا َنبَ

 مْرَلا ِحّيَقو ءطْبَسلا لحلب قّلَحَتو ,طَتشملا قرح 58
 كفن ىلإ ةةوكغم هذي لعبت لواء طبصلاب لذعلا, بل

 , دّمك هيف َكَبان وا ءدَكَب كب اب تَمو ءطسَتلا لت اهْطْسْبَت الو

 الو ءككجاموالبلا ريش ,ككتعاهنع؛ نرشاو كما هم

 ليِق لك قَدْشأ م هدد | لَوْ دا ا 0

 000 0 ء ىقلت 0 0 5 ةدحاولاو 00 ,اغص رفا 0 ا ىنبب

 تأ د 3 0 او سمع

 مهمو نكو لك 00 0107 ىأ هب حدمب ظفل تاودب وذ نذلف علرق زارا لاق

 ةفلتخم ءاراوذ ىأ تاودبوذ ناطلسلا ثيدىدل قو حدملأ 35 هلصأو ملا قى هلعششي نم

 الو هل دار ذل أ كك بقعم الو ىلاعت لاق اهزجغو تانعلا نيب لو عناوم ىا تايقعم

 تابقع ٌّىاو تابقع سنلا ضعب ىفو قئاوع ىنعي لبن ةبقعلا تابقع_ هل ضقان
 ىلع ربضاو نيتلثلاو ةعباسلا ىف لاق مزعلا ولوأ ردص اكرم ىأ مزعلا لراس

 ةيك لسرلا نممزعلا ىو اب ةيالا 3 دارملاو هيلع ضمخاو مزعلا ىلوا ربص ةقاف نمي ام

 ضعب ىف مزدل ىوذ قفرو 2ىسيعو ىسومو ميهربأو حون ةعبرأ ثنا اهرههاو لاوقا ةرشع

 ع نيعبرالاو ةتلاثلا ةماقملا حرش ىف مزح ح حاضيأ | قبس دقو مزحلل ىوذ 0

 تلاغلا ءئماقملا 0 35 000 جمس 0 ىأرلا قنعض 0 تدر طاظنتشالا طتنتملا

 الو ىرسألا ةروسرف ىلاعت ءلرق نم ذرحأم نه, ةلواغم كوي _لعجت كور نمر طلخ
 ىا.كلحام اروسحت امولم نعقتف طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلا ةلولغم كدي لعجت
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  نابوع ل 7

  عّستنملا َلْبَع نابكرلا را لل را ةلاارتماو

 معأو ؛ ةفايعلل كَقريصَج ذكتاو , عتطسمملا ّلبَق كبنج ثمصَدو

 0 ١ تا لاط فيورم قوص نم نو هد قانفلا ا كرطت
 لكلا فيفَح قب اب نكو , ِهُدَسيِرَم تاطبا « هتسارد تاطخأ

 مظعو ؛ لطلاب ليشوسلا نم اهنا, للعلا نع اًمغار للا قيل

 0 ا 000 0
0-2-0 

 وهو نُئانكلا دام 0 لبق برعلا لوق ىلع ٌّينبم هلك ةدعب امو !ذهو لوعفم ىعمب

 ةماقملا ف ىريرأل لوق هنمو ردتل اهءعرض نعم اذا ةقانلا نيرمو هزدتست ىأ هيرتمجو

 1 / رعش 5 ةكنمساتلا

 ٌُبِلَتْحاَو تقم ا بذآلاب اَبَعَت ىرَتْمَأ ٌلْبَف نم ْتْنُكَو
 00 0 هكلعلو ءالكلاو داملا تانلط ىلزنملا عقنلاا مقتلاا لبق نابكزلا لئاس
 دقو اعيطتقم مودلا لبق. كينجل تّمد لثملا لصا عيطسملا لبق كينجل تّمدو . عامتنالا
 اهنا موقت سنقو رودصملا عمطسلاب دي نيرأو نمد لوعفم كرتو لثملا نبيكرت انها ريغ

 ركل ىننح هند دح ىأ) فاتريصب نفتاو نحاو ةعبارلا ةماقملا حرش ىف ثيمدتلاو ةتامدلا

 ل اننى لالدالار لولا ف: لودقلا مي وقو الالدالا ا لولا :ليلق ؟.لايعلا:ليلق يا
 ٌتدخا اذا ينعملاو ايناث هاقس اذا هلع ردصم لعلا لعلا نع ايغار نيرتعلاو ةيداحل
 نالفل لاقي ريقتل عقر مظعو نامركل تروي كلذ ناف ايناث هلأست.الف ءآّطع ناسنا ٍِس
 ريقنلا ىلع ركشاو ردقلا مظع كدنع ليلقلا ن نككل نا هل ردم ر نق ىإ ريمألا بتعب فر

 ال نعي رجا قرع ىا دلصلا شر ةلفنلا نينت اهنمو ةاونلا رهظ ىف ىلا ةرقنلا ريقنلا

 ىف ىلاعت هلوق نموه هل هدا حور نم سايت الو ايه هذه متونتت ال سلمت ةبه نم طنقن

 انّيو ةيآلا سا حور نم اوسأيت الو هيخاو فسوي نم اوسستف اوبهذا يب اي قسوي ةروس
 زعش ءارعشلا صعب لوقا ىنعملا اذه قا لبق

 لبوطلانَمّزلا ىف َتْرَسْيأ دقق م َتْرَسْعَأ نإَو عرج كف
 لكبلم نه يتفني هقا لعل روسنا مابا نافع 16



 ]ل نيس ىو /

 أر مَصو ؛ نيصنل أ ركَمو « باتو قل طاشخو ,ةبقع يأ نصرحو

 عوصب تنلخلاو , شفار 5 نولَتو 1 ناوزم 5 :كفلحلمو ايل

 :ةيالخل دق ةودسنلا حقراو ؛«نايتلا ركب عدخاو , ناسللا

 اف هيدكلاب يّرَع ناو بندلا كلزتسو اهيرس ىجر رلا يس 000
 :نكلح :تيراكا تننا# ناو كقولا ' قا ئشإ لبقو' ةنكار' لاقت لع جرت 1
 نمل برضيو رذنم لا ىنب نيعنلا هلتق دارا نيح صربالا نب ديبعل هنا ليقو بق هلعف ناق
 ابا ىنكي بثذلا لاقو ةعقم لا نع ريبزلا نبا لّسو لئاوغلا كب ديريو ناسللاب كّربي
 ليقو ىنعملا ةحبق مءالا ةنسح ةعتملا كل ذكف ثيبخل بيذلل ةنسح ةينك اهنا ىعي ةدعج

 ديخب ناح اذا نيديلا دنعج نذلف مثلوق نم لفل ةداعج أو ةدعح ىتاب بثذلا نح

 ىدعأو نوخأو ةردغ عرساو ردغاو بدذ ىنم لتخا لاقي لتقل ردغلا ىف لثم بئذلاو

 ام ريغ لثم هصرح ىف عَسُي مو ريزنكل ةينك ةبقع وبا ةبقع ىأ صرحو ناودعلا نم

 صرك صرحو بارغلا روكبكر وكبب لاقف تغلب ام ىغلب مب هل ليق هنا رهجرزب نع ىكحي
 اهناك باقعلا 2 56 ووبأ ىزرطم ا نع باثو ىأ باتو ىا طاشنو رامكل ربصح ربسو ريزندل

 قارعلاب ىّدغتت اهنا كلذو باقعلا نم ريطا نولوقي مارت الا اهناريط ةّدشل كلذب تينك
 ىظ نم طشنا لثملا فو بوثولا ريثك هنال ىظلا باّتولا با ىزارلا لاق مأسشلاب ىّتعتتو
 لثم وغو هتسابكب راضملا نم هنصخل بلعتلا ينط ياما ولا نيطللا لا نك ىلا ركمو رم نقو رمقم

 بلعت نم غوراو ةلاعث نم لتخاو ةلاعث نم ٌبخا لاقي ركملاو ناغورلاو لتكلو ردغلا ىف
 كّرعم طغاض ىذ نم ربصا لاقي ربصلا ىف لثم ا برضي هبو لمِل ةينكب وبا وبا بوبا نأ ربصو
 هبش ريعبلا طبا ىف نوكيي مرو طغاضلاو ىوقلا ظيلغلا ريعبلا وهو كَرْخَرَع ىوري دقو

 رزغي هنالزهلا ةينك نآو زغ وبأ ناوزغ نا فطلتو ءهيمديو هقيضي ىا هطغضب سيكلا
 ٠ ىتن لك نم نذخا عفقملا نبا نعو رهلا نم ربا لاقي ٌريلاو ىطللا ىف لثم زهلاو دبا راغلا
 يبلكلا نمو هجعاوح ىف هروكبو هل ملصيب ام ىلع هصرح ريزنتل نم ىتح هيف ام نسحأ

 هيلمسم نسحو هفيغن قطل رهلا نمو هيحاص رماوأ ىلع هنظفاخم نسحو هلهال «دنهصن

 ىعم دقو اناولا مولا ىف نولقي رئاط شقاربوبا شقارب ىلا نولتو ةىديصل ةصرفلا زاهتناو

 منلا ضعب ىف | ارغي دقو نيرشعلاو ةب ةيناثلا ةماقملا حرش ىف نولتلا ىف دلتم هنريكركذو هركذ

 ٍلابقحاو عشلا ئلقلو ءورمم ءاهاذو ,ريصق ةليحو ءهصن ام شقارب ىأ نولتو هلوق سعب

 نتراو ءانيعلا نا ةَصراعو تبعها ةّيعامطر « ٍساوُت ىلا ةناحيو « ايا ةنطفو ىننحُألا
 لَعَف وه نلب ىلإ نلب نم عيبلل بلجب ام وه بلجلو داترا نم رما دترا بلجلل لبق قوسلا



 ل نصا

 0 الو ناسك ناجحا ني ءطسملا راش امو ءدَدكَلا
 راف « ماغرضلا ىلع ولو « مادقإلاب كيلعو , ةحاّرلا أطوتسا نم

 2 [ مدير,« ناننعلا قِيطُتو « ناسللا قطْنُت ,نانثل ةَأرْج

 ديسو :؛ لنسكلا وشو روش نأ امك ءةورّقلا ُكَدْو « ةوطقل

 , لَكَلا ف ّليق اذهلو «لّمألل ٌةَبَيْحكَو « للا ٌةََطْبَمو ءلَشقلا
 م و

 ىأ ِروُكُي ىف ب ايوب مث «تاح ؛تاه نيو ءَرَسْيَأ ءرَسَج نب

 . معجب نأ لنحو «ةَرَق يأ ةَمازَحو « ثرادلل ََك ةأرجو ,رجاز

 اَرهَم اَهَجَوَر نيِح اهيلا قاسو ةتئيزجلا | ّكنَأ ىناوتلا نإ
 را ا كن ارتقوا حنا 1 لف اد امارد

 ةرما لكي زجام: ىا ةلكت .ةلكب نالق لاقي ةعيبطلاو قلخل ةنشنغلا ةلكتلا ةلكرلا ةفشحهر
 0000 مب ويقفز هاج لا طعلا ار ادقابولط كل از اههان امو. + ديلخ نكتيو ةويغ كا
 نحاولاو ضباسلا رواشملاو اهنم رانشي ةّيلكل مملا تفب راشم او ىنعمب ةراتشاو لسعلا راش
 ل 8 حلا راوسباسلا بى :رايبمالا مايا كنوَقو ل بعلا لاخفم مهد وكي, دوعت وفور وقم

 ىف هحاضيا قبس قو رونفلاو فعشلا روثلو هنيرقو ةوخا ىا لسكلا ونص رول نا امك
 ىنغتسا ىا لجرلا رسيا باخ باه نمو رسيا رسج نم ةرشع ةيناثلا ةماقملا حرش
 تاوذ رويطلا نموهضو ةفايعلا ىت هب رّجْزَي هنال بارغلا ةينك رجاز وبا رجاز ىأ روكب ىف
 بارغلا ءادتغا الو باكرلا لالقتسا لبق تودغ ةسعبارلا ةماقنلا: ىف. هلوق هنمور وكبلا
 ىلع اهاوقاو عابسلا ريما هنال بسك ىنعمب ترح نم دسالا تراخللوبا تراث نإ ةارجو
 ةماسا نمو ديل ىذ نم ًارجا لاقتيو ةأرحمل ىف لثخلا دب برضي دسالاو هنم اهنكماو تارتحالا
 رعش ةيليحالا ليل ىنلاق ردم ةنسانم ناقخو نافخب ثيل نمو ةروسق نمو

 ِرِداَخ 0 ةّييح نات م 14 م /2 مشع /)
- 

 ىلا

 ىفو 1 م نأ 0 قلوبا نعو ةااعج ابا ىنكي بتذلا لثملا ىف لاقي بت نلا
 ةىنعجل ليقو اهبيطو اهفعضل اهبلطيو اهدصقي هنال اهب بُدذلا ىكي ناضلا دالوا نم ىنالا



 ا 7

 طا , كة 0 »+ رو لي نس 0 نا م
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 در ا 20

 ( ضوح لك ىلا كولد يلأو «ضور لكك عبتناو : لك
 اصع ىلع اًبرثكم ناك ففاانآذلا "لل تقاتل 00
 ٌلَسَكْلاو كاياو «لان ؛ لاج نمو ؛« َبْلَج , َبَلَط نم ناساس انْخيَش

 ,ةَيَرَمْلا حاتفمو ءسوبلا ىوَد سوُمَلو , سوحنلا َناوُنَع هّنإف
 هع ضع 2-2

 ةلكرولا ةنشنشو ؛ةلهلل ة ةرجعلا ٌةهَجشو ءَةبَعَنملا حاقلو

 ىف لاقي لاجغاو لاتجا كلذكو انالْوَجو الوج لوبي لاج نموه برطق نم لوجا نكف
 برطق نم رهسا اضيا لاقيو مانت اليهلك ليللا لوجت ةّييود ىه برطق نم لوجا لثملا
 ىسلا نم اهراهن جعرتست ال ةييود برطقلا نا لاقي سبع وبأ لاق برطق ىنم.ىمسأ ليقو

 كلنذب ىنع راهن برطق ليل ةفيج مكدحا نفرعلل ىا دوعسم نب هدا دبع وبا لاق !ذهلو
 ليقو ةاقلملا ةفيجلاكهلاألك نم مان ىسمأ اذاف ةايند موهه ىف هراهن لوط ىسيب مدحأ نأ

 ثيح نيعبرالاو ةسداسلا ةماقملا ف برطقلا رحذ مّدقت دقو ىلاعسلا رحذ برطقلا

 نمر دارجلل ركذ بدنهل بدنج نم ىرساو براق اي برقا فنه مت ىريرتلل لوقي
 اهنا ريقم ىبظ نم طشناو ليللا ريس ىه ىلا ىرسلا نم ىرساو دارج نم ىرسا ملاتما
 هلكات قح زرتجب دلو هب ردغُي امبرو بعليو رهلا ىف طاشنلا هنخاي ىللا نال كلذ ليف

 رهقا ىل طلنا رقتم بيذ نم طلساو . ريقم ىبظ: نم ٌرغا رخآ لثم ىف ليق اذهلو عابشلا
 اهناو ةقلس ىف لاقيف ةطيلسلا ةأرملا اهب هّيشتو ةبئذلا ةقلسلاو ةقلس نم طلسا لثملا لصا
 دل متفلاب ل نإ دك لشن دنز اهروحذ ىنم 0 عابسلا 0 نال ةقلس ىم طلسا ليق ليف

 لذأ رثاعلا لقثملا نم :ذخا ضوح لك ىلا كولد قلاو داهتجالا رسكلاب نِدل كّرجب
 ةماقملا حرص ىو ةرشع ةعباسلا . غ*عباسلا ةماقملا ىف لثملا اذه رخذ 16 دقو ءالدلا ىف كولد

 نم لجفلا ءام ماقللا هسيعاتملا حاقلراا؛ يعتلاو كيل ىا بادلا لم و ردع تاك
 نلوف اهجوزف لسكلاو ىاوتلا هأ قلخ لاق هنا معلص ىنلا نع سنا ىوز ليقلو لبدذلا

 رعش  لاقف نسحاو ىفاعملا ىنعملا اذه مظن دقو قافلا اهعنيب



 ب الاله - 7

 الإ اناطلنس نوفتي الو طاطا قودحي ال ءاوطرخ اوطرخا
- 

 أ ب مف 2 لاقخ اناطبا ع حورتو ءاصاخ وُدْغَي يع نوراتم

 ديَبف ءَتْقَنَم امو ءَتْقَتَر كنكلو , تْقَطَت اه « تْقَدَص ْدَقل

 و 20 لاقفا ا اك البا 00

 برضي طقل طقس اقيح لقملا لصا اوطقل اوطقس ايا ىيتذلثلا ةماقملا ىف ةريسفت
 00007 ل ال ارامل اراك مضرم ىلا ىف ىأ اوطرخ اوطرخأا اقيحو لانكا
 نم ايراع هجرخا مث هيف ىف هلعج اذا دوقنعلا طرخ لاقيو هنم قرولا عزتنا ىا رجتلا
 نا هضر رمح ىور ام اذه لصا رويطلا نع ىا اناطب حوريو اصاخخ ردغي امت بنعلا
 انا ودغت ريطلا قزري امة قزرل هلكت قح ها ىلع ملكوت مكناول لاق معلس يذلا
 نال نلّسف امو تلمجا ىا تقنف امو تقتر اعابش حورتو اعايج ودغت ىا اناطب حورتو
 لصف نمو قوتفملا ىناج نيب عمجي قتارلاك ةفلتخم ناعم نيب عمج نقف لمجاف ملكت نم
 غلبا فيك ىل نيبو ىا ىتكلا لكوش نيا نمو قتر ال قتافلاك ناعم ا نيب قرف دقق
 لما لصاو اهيبلع مها ةهج ّىا نمو اهبلا جرردتا قيرط ّىا نمو باوبالا تفاو بابسالا
 لكا نال افاتأم نم رومالا قأي ىذلا ادلل برضي قنكلا لكؤوت نيا نم معيل هنا
 اهذلعإ نمو اهيل رادجنا لهسي هنال اهلفسا نم اهلكا ليقو اهريغ نم رسعا ىتكلا
 محل نيب ىرك ةقرملا لوقي معضعبو مهلاي كيشنم فوضرغ هنال ايونلم !لقعتم نوكي
 نم اهتنذخا اذاو نّيصناو ةقرملا كيلع ترج ىلءا نم اهثذخا اذاف مظعلاو كلا

 لوقت برعلا نا ىمسالا معزو ةتباث اهناكم ةقرملا نيقبو اههيظع نع نرشقنا اهلفسا

 رعش سشنأو قفنكلا لكا نسحب ال هنا دارا بحل

 ٌنِيَكْلا ُلَكَوَت ُتْيَح نِم مِلْعَأ ىرَبِك ْنِم َنيِرَت ام َلَع فِ
 اذا نطبلا ىف نلولا ضكترا نم دالبلا بوجو ةحايسلا ضاكتر للا اهباب - الا نأ

 بيابللو لسكلا ّنض طاشنلا اهبابلج طاشنلاو كفا ىلع ادا هرمأ قف م

 ردسصم ةحتلا اهحذلس اهحالس ةجقلاو ةرشع ةسماخل ةماقلا لوا ىف بابلكل ريسفت ىعم دقو ةفحاملا

 رعش ءارعشلا ضعب لاق فاقلا متفي ةحن لاقيو واولا نم ضوع ءاهلاو مَ
 ةفرِهل نم هْجَولا ةقوو ىفلا حدلس هجَولا ةحاقو



 لوو ل يربو

 ينَبل مصوأو ءاهران نيقِفاخل ىف مَرْضَأو .اهسانجلا َعوَفو ءاهساسأ
 ىل اهامس ُتْرَّمخاو ءاَنيْعُم اهَعّئاتَو ٌتدِهَشف ءاهرانَم َةآرْثَع
 ا ىذا َلَهَمَملاو نا ىذا رمل تناك ْذِإ ءاًمسيم
 يعد هب تشو روما هب ديلا وُشْعَب اصحاب حامضملاو ,روُغت
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 الو ,عبنل نأ نقي الو 0 0 تر

 الو ءّحعرو َقَرَب ص نوُبَهَرَي الو ا الو ند َنوُميِدَي
 همو لآ

 ,ةهفرم ميول ةهّرنم مهنيدتا ,ّحعَفو ماق نمي نولفح<
 أ 0-9

 اقيعراءاوطقل وطقس اهنا « هذ رع مهقامواواهدلككش

 ءاكطق ريغ نمأ ضرالا هو 0000 اّنِإ كلذب اوشن جواسلا ءآرقفلا مه ءاربغ ونب اهرانم
 - م نكس ذل منال وأ دا تايوتا ير ا ءوسل ءاطو ذلو
 ع ةفرط لاق راربغلا ىوس

 00 ىارطلا قكانق لقا الز 00 ا

 اهقرطب نوملاعلا ضرالا لهاجت ىف نودتهملا كيلاعصلاو صوصللا تيبلا اذهب دارملا لبقو
 ءاربغلا ىنب نمو ضرالا لها نموه ليق ةريشع هل فرعي ال لجر نع لئس اذا اولاق
 بأدوه امك اهب فّرعا ةمالع ىفنل ذلعاج اهبورح ترضح ىأ اهاعم اهعّئاقر تدهشف

 8 لطختلا لايت رض رناسجخلا سو سر
 راعلاو مولا طابر بيل ىفو َمِهْعُم ليل طابر انيف لاز ام

 ىي روبي ال ىذلار تملا تناك ذأ ةنيز ىنعي الاخ ىا اهيم .اهتمالع ىا اغا
 نانالا نود روكذلل ىلام لاق ةكيلم ابا اي سوا هل ليق ةافولا هترضح ىنيح ةّيييطخلل نا
 ءىتب نيكاسملل نصوا هل ليق مث هب َرُمأ ىثكل لاقف كلذب رماي م ىلاعت ه١ نا ليقف
 هعيبتو هيشغ ىا هقهر مقهري د روبت ال ةراجمت اهناق اوضاع ام ةلّسملاب عيصوا لاقف
 ةسماشل ةماقمللا حرش ىف ةملل حاضيا قبس دقو برقع مس ىا مسال ةخ ءقحي نا براقف
 وأ نابضغلا ىعقو ماق نم هلوقب ىنع نعقو ماق نمب ديعب دلو ىأ عساش الو ةرشع

 قبس لك ٌرغا موي علوق ةلج" رغ غتاقوار دوعقو مايق نع نولخي ال نال سانلا عيمج
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 معن

 كك 0 اك 7 م

 ةرارحجب ٌدّصْع كيهانو «مالطلاب َحَتْنْملا ءقلاو « مالْحَألا تاَعَْأَكَم
 ,تاراغلا ٌةَْعطو « تارطاخُحلل در , تاراجتلا ٌعُماَب اًمأو « ماطغلا
 ىؤصّتلاو ,عايضلا ذات 5 , تاراّيطلا روُمطلا اهييشأ 1

 اًهَقو ؟اعكرإلا نع ُةَقُماَ دوو « ضارعألل ٌةَكَهْمَف ٠ مك
 ,تامانّصلا ىلوأ ُفَرِح اًمأو «لاب حور قزر وأ «لالذإ نم اهب 25

 اهُمْطَعُمو ,تاقوالا عيك ق ةقفان الو ,تاوُألا نع ما

 ؛معطمملا ذيذَل , َمْعَللا دراب و هفوة ا ةبيبشب ٌبوصعم

 قايباس عضو ىلا :ةفردلا الإ :«ترشتلا فاض« ٍتَسْحَللا .يفاو

 مذالحا تاغضا هذه لاقي مالحالا تاغضاكف دوعلا ةّئيظب نوفلا ةعيرس ةسلخل لاقيو

 ةاياعمو ةمينلم اهب نيج ىا ايورلا تقغضا مال لاقيو:مذاحالا نم سبغلا ام .نهو
 كيفانو مالظلا ىف ممنلا ضعب ىفو لظلا ءىتلا مالظلاب مسدنملا ءىفلاو__هتطلاخ ثيددلل
 اهب بعتني ةيلك كيفانو ةرارملا نم لزعلل ام ةرامالا نم كنيسحو ىا ماطفلا ةرارهب ةصغ

 اهعاضر ةوالحل ةيالولا اوقثا ليف ةنماثلا ةماقملاخ 1 17 كاكتم ل يحاسلا وب لو
 !ذه مظن دقو ماطفلا ةرم عاضرلا ةولح ةرامالا ا لاقما' قو اهماطف ةرارمو

 رعش لاق ىنم ىعم ا

 ٌبْيِط ةيالولا ٌرَكَس
 ةماودن ريصنتسو ةرامالا ىلع نوصرخس مك الاق معلص ىنلا نأ هضر ةريرغ ىلا نع

 نا مع لاق تارطاخلل ةضرعف ةيطافلا نسُيبو ةعضرملا نهنف ةمايقلا موي ًةرسحو
 دا ايس نيس ةضرع نلف لاقي سا قو ام الا كذله ىا تلق ىلعل هعان هر رفاسملا

 ةضرع سا اولعجمت دلو ىلاعت هلوقو هل هتبصن ىا |ذكل .ةضرع انالف نلعجو هيف نوعقي

 وصور كهن ببس ىا ةكهنمو ْرِع عج ضارعالا ضارعألل ةكهنف ابصن ىا مكتاهبأل
 غلاب اذا ةبوقع ناطلسلا هكهنو محل نصقنو هتنضا اذا ىكل هنكهن لاقب صقنلاو قعفلا
 رداع كرآلا ةماقملا ف :ىويزللا لاو ةتمو هيمرك نهذو هصرع, نم صقن هكهتذاو هتبوقع: ق
 تاوقالا نع ةلضاف ريغف بلقلا ةحار ىطعا ىا لاب حور قزر__:1 كهتنتو فرعلاب

 ءاربغ ىبل ضوار بابشلاب طويرم ىا ةايمل ةبيبشب بوصعم اهمظعمو . ةوئاز ريغ ىا

 ٌكيَِ رم اهراجخو



 كك ل 7

 ,ىايما قفار / كاتم حلو دعم ٌبذاجو دقو طفش
 :كناخ م ؛ ىحطب تحصتساو < ,ىسحن تكعنتسا نإ كّنإف

 لق : قروشم تذبتو « قروس' تيسانت نإو ؛كناخد عقتراو

 ُْتِيَرَج ىِإ ب اي .كيف كطشرو كّنفُأ َّدهّرو ,كيفاثأ دام
 , هبّشَنب ءىملا تا وهلا فيراصت تولبو نو قئاقح

 هي ,هبسح نعال« هبسكَم نع صخألاو , هبسنب ال

 :هذه تسراف ,ةعانصو (ةعارزو « ةراحو ,« ةرامإ َسِياعَما َّنأ

 الو ,ةشيعم اهنم تدم اف « 0 قفا هنأ رطل ؛ َعَبرَألا
2 

 ؛ تارامالا سلو ؛ تايالولا صَرُف 0 2, ةّشيع اهيف تدعرتسا

 بوقعيو ءينب مهربأ اهب وو هلوق ىف ىلاعتو هناجس هدأ رحذ ام مايا هتّييصوو مَع ىنلا

 ىب ندعقا ىأ ىلاثم نحاو نوملسم مخنأو الا ننوم ذل و نييدلا مكل ىتطصا سا نأ ىب اي

 ىلاثما هقفاو ىرخالا ىلع امنم ةدحاو لك تردق اذا لعنلاب لعنلا توذح نم وه

 نا اهريغ قو ىععنب عبنلا ضعب ىف ىععن نمصنتسا نأ ىلاثما ركدبو جدلا رمح ©
 ا أرب تافتنار ىا ىجصب نحبصتساو اهصن هّدع هحنتسا ىععنب نوشرتسا

 نأ منلا ضعب قو رامكل ناخ ةنفو نونادل نانلو بصخاو بقع اذ راص ىأ عرمأ كناخ

 كناخد عفترأو ل عرماو كشاعتنا لاطو كصهصاعم باط ىعتن نمعنتسأو ىعصب نجبصنسا

 نالف ملوقك وهو فايضالاو لهالا ىلع هيف ف ةعسوتلاو قافنالا ىق ةطسبلا نع ةيانح وه

 سدنهزو كيلع هارقا ىنلا لصفلا !ذه ىأ قروس قافنالا ريثك ميرك ىأ دامرلا ريثك

 5 ةراما شياعملا نأ نعمس هكرتو هنع بغر ىأ هيف سهز كيف كطفرو كلها

 الك ناح اهلها نحا نكي م نفق لاق م ةهنه سعف ةعبرا اينرلا روما لاق هنا نوماملا نع

 امنا زههلا نأ نولوقبو سشسياعم نوزمهي دل نييوغلا نأ معا كاقتو لابو يأ س انلا ىلع

 هبف ءاكلار نتيبعلا نم شياعم اماف ىناهمو ةفيه وحن ةدئاز تناك اذا 0 34 نوعي
 ةييط ةعشاو نع ةقيعو |!دغر ةافلا شيعلا نغرتسا ةشيع اهيف تدغرتسا الو ةيلصا ةيلصأ

 سدلتخالا ىم مسالا اضيا وهو بلسي ىأ سلخ ام ىهو ةسلخ عمج سلخل نارامالا سلخو
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 كي

 اهب ا ياش عر
 5 0ع تت - و ُ 5 0 -

 فلو 1 لعجو ردا ىلا تحت حق نكلو
 0 - ع

 'نابسألا بوُقَعَي الو : انايدألا ثيش دب نصوس ا امي كيصوأ

 اصغعلاب هفنا ىلع ةوعرقو مرك ريغ لح لك اهنع اوعنم ةهبرحك ةقان مهل نناك اذا برعلا

 هيقنا هبث اذا نمل برضي مخل ىذل نعرق اصعلا نأ ةروهشما مملاثما ىقو اهنم اند اذا

 اذا هدلو ضعبل لاقف ربكلا نم فرخ ىتح شاع برعلا ماكح نم امكاح نا هلصار
 عدترال اصعلا ىل عرقاف ىوريو اصعلاب نهلا ىلع عرقاف مكال ندع ايش ىهف نم تركنا

 قرطب هّيني ال هلوقو مكاشل كلذ مءاب ىلتخا دقف اصعلا عرقب باوصلل ههّيني هنبا ناكف
 ىلا يد ىا راحذالا ىلا بدن نق ءهيبنتو ظاقيا ىلا ةمهملا رومالا ىق جاني ذل ىا اصخل

 نيينموملا غنت ىركذلا ناف ركذو ىلاعت هلوق ىلا راما عظعيو سانلا ركذب_نا
 عمجلو لقيص عناصلاو لقاص وهف هالج الاقصو كلقص فيسلا لقص راكفالل ذاقيص لعجو

 َحاطبلا نولزنب معلا نم موق ومر طبن عمج طاينالا طابنالا يش هب صوب [ امب هلقايس
 مَع ثيش دالوأ ىهد امنأو 2 رم مثونع طبنلا ةرتكل كلدب أومن ما نيقارعلا نيب

 ندلتماو هنبا نلوو ليثالهم نلو رثك امل هنأ 0 00 قع اعد اولزن مثنال اًطابنا

 ىلع منيب ضرالا مدر مخ نيضرالا ىت عزانتلاو نساعقلا منيب عقوو ةماهتو زاجتلا معنم
 لضفاب ثيش دلو صخو عبرالا ها 0 عبرا لعجل قرف سمخ
 امد د لضفا ثيشو ةسماخل ةقرفل | مثو قارعلا ضرأ ىضو اريخ اهلضفاو انابن 3

 هقناو ملكر شبلا نلو ىذلا وهو :نهع كوو هيبأ ىو ناكو هيلا مثيحاو دنا معتم هاو علمجاو
 ٍض 0 110 ا يفز د3, كلا يحج تاناكو قيطلاب: ةيوكتلا يبو هولا ىانلا كاما

 نلوو نانيق شونال دلوو تانبو نونبو شوسنا هل دلوو ةفيعح نوسمخ هيلع لزناو ةمَحل
 امأو مع ىلا سيردا وهو كونخا درايلل لوو دّرايلا ليث ذاهمل دلوو ليت داهم نانيقل

 ماق )مع مدآ دعب هدلو روماب تيه ماق امل لاق عققملا نبا اهرحذ لقف :دالوال نيش ةّيصو

 ءفيفاعب انَلِهَتو هتيعن غباوسب انفحتاو هتماركب انيلع ّنم ىذلا ده نمشل ! لاقف ابيطخ مثيف

 ةلاعاو كانا يح ىلع ةركشأو هقاالا] عيمج ىلع هدمح| هتيادهب انفّلاو هقزر لضف انل طسبو

 هفقيوت هل طسبو هنفأرب مكيبأ ىلع نم ىذلا سا اوركشا سانلا اهيا هناسحاب كلذ مام:

 نودبعت هاا اونوكو ةركش هنك هوركشاو هندابع ٌقح هودبعا هترثع لاقاو هترذعم لبقو

 مكلا فسم مكرئارم اوفساو معلا مكل ميش مكتب اوصنعا نولرتت مكيراب هيلاو
 مكايا ىداو مكل قاصو ف نهو مكودع ةنوم اوفكلت مكبر ىلع اراكوتو م كتينذلع

 ا كلذ دعب شاعو ةنس ةيأقس مدآ قوت موب هل ناكو قود مث مظعلا 0 ةوق ذلو

 بوقعي ليئارسا دالوا مث طابسالا طابسالا بوقعي ذلو ةنس ةيام نام هنشيع ناكو ةنس



 اح مس مس

 ا ا ار

 , هنهذ شاجكسا ام تعب يهل سو ُحَيَق ة هزتباو

 دورمب ىلاتكاو ؛ ءاضفلا نم ىلاخرأ اند حق ّدَنِإ ىب اب هل لاقو

 ةيناساسلا ةبيتكلا شبلو «ىدهع و هللا حدك تنآو ,ءانفلا

 ءاصتل قرطب ُهََبَتُي الو ءاصعلا هل َعَرْفُت ال كُّلُثِمو ءىدعب نم

 نم برق قىعم ا 0 3 اهب ا نأ للا م انه م هناا فحمل

 4 0 ل مرهلا نيمق هربا نيعستدو نذلت ةمذدلع جاسالا قع بامح

 تدلع ةرعو ا نيظن رم هيف ام ا

 ل اي اى ا هبل هراتنسا ام نعب ىأ هنهذ شاجنسا ام سعب

 نم أ ءاقفلا نم كاكا هوقو ةيعقا) اهعجو والا ماما ةعتم ءادغلا ءايقلا نع 501 ٠0٠
 موقلا ا شيب ةديعكتلا ةيناساسلا ةيينكلا 0 ربقلا قيض ىلا ايندلا ةعس

 اهتاو 00 57 ناقل ف ق :ركذ ضم دقو نهكتلا نم عون اصنلل قرطو برضلا

 لاقياقيي الو انصعلا هل: حرقت ال تاديملا هدروا ام لع لتملا ظفلو توصلا دم انها هن ءارإ
 نبارماع املا هل: تعرق: قم لوا ةلاقما: مف .دتيعاووا لاق عنركنلا اهاتسلل كرك ال

 عرف برضنف ىىتلذ نع عزنيف هننكيف حلق ىلع اصعلا هل نعرق غاز ادا ناكف قوموقف

 ورم وغ لب لوقت نهلاو مم نب ورمع ىنب نحا نشاخم نب ممم

 - ايد حلا ال] نانسثإلا مثلُ ادمو اَصَعْلا عّرقت ام ا

 رعش 0 0 ادعلا 0 ا تا ا

 0 هم فاو م 5 لاق ما



 ل بووع 0 ر

 30 نين ناكس هاتلفب ماك نب ثراحلل لاقف ؛, ةديصعلا كول

 اد كد ما اا سمس
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 ةماعلا كي 0 3120

 هشيرب عتقاف 0 نإف ردعسنلا دصو

 هَسيِشَحْلاب ٌكَسْفَن سر كابن نإف ّر راتلا ٍنَجَآَو

 هَسيِطملا ركِفلا قيرفل اسبح 0 كَداَوَف حو

 ةهيع لك ةلايساي ند" وي تادحألا رياغتف

 ةيئاساسلا :ن ,وعَبَرألاَو و هكساملا هاماقملا

 كول ىلا عنلا كوحل ةديصقلا كوح نم ةرشع ةئلاتلا ىف اهريسفت ىعم ةديرتلاو
 اكول هحولي ءىتلا كالو ةرشع ةعبارلا ةماقملا حرش ىف اهحاضيا رم ةديصعلا ةسيصعلا

 ىا كقعلا ىف برغتساف ركملا فو ةعدخ عج عدخل كعدخ مظعا اضف هفف ىق ةرادا

 ىف كيترا كبترم ريغ دشنأ رافغتسالاب بارغتسالا بقعو ةعسانلا ىف لاق هيف غلاب

 مالكا ىإ فيضراو رامشلو ةلابحخل ىف نيملا كبتراو هنم صلختي نكي مو هيف بشن رمالا

 ٌرمتو نعنو طقا ةكيبرلا هنمو طلتتخاف هطلخ اذا كبتراف ءىتلا كبر نم هيف عنعنت

 عرلا ةانقلا ركملا ةانق رداو ىملا دالبب عضوم ىض ليقو ةنسأمل مع ةقيب هقيب نساك .

 ضعب ىف هشيعم لا احر ريدتست ىتح تناوتنق اهعمجو ضرالا نمي ءاملا ىرخي ىزارلا ىنعو

 ناسنالا لمحن ىتلا سواسولا اهب ىنعي هشيطملا ركفلا نم ةشيعم لا كل مقتست قاح عنلا

 , هلقع راط وا هيل نشاط هناك ىري ىتح 0 ىلع

 نيعستو ةثلث نقعت نا باسلل ىف ةضيقلاو هنم اند غولبلا ئبصلا زهان ةضدقلا زعان نيح



 ل نورس لا
 اده ا 3 ادهم ا ليا

 فقملا 0 فّلُكلا ةَمَقَو ناساوم مركلا ىلا را 1

 ,ةرفاولا : ةحعلاب رضنو , ةرفاخل 0ع صرف ,.اساقم ق

 عوَص نم ْتَلَصَح دقو , ىركم خاب 6 ىلا تبلقناف

 ىلا ,ة>يصقلا كوح نم تْلَصَوو , ة>يرملا غعوس ىلع :ةةيكملا

 ق ةعرسملا 2 ليقو مالكلا : ةرتك ةمرنذهلا ىقمر نه نممخأ لهستي ىأ ىمتت ىزذلاب

 اهيلا امومضم رذهلا ىورح نم اهييكرت نوكي نا اّمِإ نيهجو تاذ ىفو مالكلاو ةءارقلا
 لع الاد اًيعابر ريصيل ءارلا اهبلا امومضم عطقلا ىف ةعرسلا وهو مذهلا فورح نم وأ ميملا

 ةوهشلا مرقلا مرقلا اريتك قاقتسالا ءايلع اهكلسي ةيضرم ةقيرط «نهو ىنعم ةدايز

 وا ةيئان نم هقلكتني ام ىهو قلع عمج ىاكلاو هب َلوأ ىا اقلك هب قلك ىلكلا ليحب ىلعلا

 سنع دقنلا لثملا ف لاقي ريخأت ريغ نم لاكل ىف قاطعا ىا ةرفاخل ىلع ىل ضرف قرح
 ليفو ةلوعفم ىنعمب ةلعاف همتاوقب سرفلا اهرفح ىتلا ةروفصسلا ضرالا ىه ةرفاثلو ةرفاثل

 نع نقدلا تالا كل. لاقنيرفلا لجرلا.ىرتما اذإو حابب ام رعا برذلا د 1 0
 اوقنلا ام لوا دنع ىا ةرفادلل دنع اولتنقاف موقلا ىقتلا لاقيو ةملك لوا دنع ىا ةرفاحل
 رعش ىدارعالا نبأ نشناو انرمأ لدا ف ىا ةرفاخل ف نودودرمل اننا ىلاعت هها لاق

 راهو ةنسا 6 دا داعم بيشو َعلَص َلَع ٌةَرِفاحأ

 لاقي تعلصو ْبِم نا دعب ابصلاو لزغلا نم قابش : ى هيلع نرقك ام نأ عجراا لوقي

 ريتكلاب سيل ىلا ءاطعلا ضزلاو هسأر مّدقم رحم رسخنا,ىدلا رهو جاتا(
 ةماقملا حرش ىف ضرلا ل قو اخضر هل نضر لاقي

 لاق ضنا ندكن لود ءاوس اهتو خنلا لم كرت خنلا قاطعاو ىا ىل عنو ةنماثلا

 ريزغ ” حاشن تيعو قرد ءاملا .عتناو افوقرف اذ ذا مهاتضن ىف ةغل لينلاب مهاتضن ىديزيلا

 0 ةريثك ةحاضن نيعو

 اس ةديرتلا غوس ىلع ةودعلابو تادعلابو لادلا نيدشتب ةّدعلاب ىور ةرفاولا ةنعلا ل

 0 الو ىدعتي هغيسأو هغوسا انا هتْغسو قلخل ىف هلوخد لهس اغوس غوسي بارشلا
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 يول دعاس اناط
06 

 م. غيب

 -- بانا سدس ل 07

 |دصلا يكتشي ىتناَ

 ادّنصأن ىدنو َحْدَف
 0-9 هبال لإلا ايم

 ادعسم تكيصاف ن

 ادوَع ناك امَّرْيَعيي نأ هللا ىَصقف

 ادلوق نغِض كعب اكيسرا مرلا ب

 ادكحولم كروداسأ نم 6 ميِرَح اوحابتساف

 رنكلب امو نايت ريكتتسا ا

 0 هلفسا ذاعا لعبيف

 نال

 اليلا 3 ثحوطتف

 00 سانلا ىدعحا

 ةِصاصَح .ى ىّوتو
 هدد ىذلا كيلاو
 ىنلا ىتبأ * ًابنسإ
 ه ءاأمصر

 دراما !ديِرْط د
 مور مه 6 2 ١7206

 ١ددحك ليق نو تدك

 اذَّرلا اهل كَم
 نع 1

 تلبس لمنال

 نك ' قّرصن ىلا 2 ىنتحي ىتساك

 كيرلا ىم نرجأو

 اكق 0 ىتعأو

 مك ىيحْذت اًذيَق

 انإلا لكبعت 2

 نك 2 اسيح وهو
 هر يانا 9

 !دشنم تق

 ةناعالا داعسالا ادعسم نحيصاق

 ادجلا دب ني قنا

 نأ وهو هوكز هسا 0 اذا لجرلا نلخأ !نلصاق

 د ىأ 5 نا

 2ك ب نا ويرفع هدرشو 0 دراش وهو رفن 0 7 00 دّرش

 ىودجلا نلط ئا ئوهجاأ نم اعضوم وأ اوعفم ا!ننجي نوكي نأ لق |سنحم لبق نم

 نيلو ىحرف ىا ىمنا لمت ةنماثلا ةماقملا ىف اهحاضيا قبس دقو رقفلا ةصاصخلل ةصاصخ

 داشرالا قيرط ىلع لب داشنالا قيرط ىلع ال هّثدشنا تدشنا نا ىنعي نيبلا |دشنم نق
 نوهيهب داو لك ىف غنا رت ما نوواغلا معبتب ءارعشلاو ىلاعن هلوق ىلا ةراشا نيبلا !نه يفو
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 7 3 1 2ع

 500 انه
 56 رد 0 انأ

 اهب ةورك اذ تنك
 ِوُمّضلا كل

 نيلتاحش تش
 يسايحتتم يلابأ دل

 ممكفبلاب راحل د

 | كط كلج كلا 1 كلب

 دا نور لا نا ده /

 ثْلُقو ؛ مهسلا و فقملا
 نم

 ف !"دحح قاف

 ادغ هب وجيل د

 دك ىف ترداغ

 !دهلاو يذلا ىوَذ -

 [دوصبب عاشت

 اك ممهل ىلامو ف

 اداب نضرعلا أو

 اذنلاو ٍلْدَبلا ق حاط

 ادخل سكّبلا اذإ ع

 !ادصقمو اًدالَم َن

 نسم عورالا عورالا اهيا ىيرشعلاو ةعبارلا ةماقملا حرش ىف ةريسغت مدقنت طارخنالاو هنع

 دنع ةسداسلا ةماقلا حرش ىف هيف لوقلا ىم دقو نيسلا ىنعي هنسح كبعي ىذلا لاجرلا

 ىا هفّرا اذا هدهس لاقي داهشلا نم اظقينسم ىا |دّهسم بيتي عورالاو ىريرخل لوق

 ادذرم اريحم ىنتكرت ىا اذّدلم ىتترذاغ ةبيجب رسف مث رمضا بيب اهعمتساف همون للق

 اهفو قنعلا ىّديدل نم هلصاو الامتو انيهب رظني اريخخم ىأ ادولنم انالف نحرت مملوق نم

 0 ايضارق_نأ ىلا ىريردل لوق سنع ةرشاعلا ىف ددللا حاضيا مدقت دقو اهانحتص

 ىلع لصالا ءانب نم !نهو ريثكل عفتف هتلعف نال ددلت ىلع دٌّدل ىنب هناكو ددللا طاطتشا

 نحاولا ىدسلا ميالاو اهلها ىا ةليا ىدسا لاقي لمعملا ىدسلا آنس مل كامو_ عرفلا
 الر را كلامهم ىا ىدس كرتي نا ناسنالا يسحبا ىلاعت هلوق هنمو ءاوس عمجلو

 ىنلاب كبعلا انف: نيرغتلا ةماقملا ىف لاق ةرهل مج ىللا اياطعلاب ىا تال 0
 هيف سفادني ىذلا وه سيفنلا -ىقلا.شيفن لامب ىإ سفيمب كابا ال للا الإ دل ار
 ريثك لام ىا سيفنو سِفنم نالفلو هيف ىيغر ىا !اذك ىف نالف ىنسفنا لاقي بغريو

 كتله. ىأ حاط هب نص ىا رسكلاب هب سِفنر سيفنو سِفنم رمالا !نهب ىرسي ام لاقي

 هقوف رسكتي ىذلا مثسلا لصالا:ىف وهر:ىنيعضلا*"لجرلا رسكلاب سكنلا !دحا سكنلا اذا

82 
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 / قييوصللا اطم ةفطتفاو ,راقعلا ميت «راقولا تعضأو

 مسساس 0

 ةعاط ىف « ةرملا مكيتاهب ْعَنْفَأ مث ءتيملاك َةَبوَتلا ييسانتو

 تبو ؛« سيمت موي ىف ,سيرّدنخل ىلع ثفَكع ىتح ءَةَرُم ىبأ
 يسرد :ديأكلا ىداب انأ انفو , هآَرعلا َةَلْيَللا ىف ءابهشلا عير
 نم ؛قافشإلا كيش « مادا ل اعلا ىاان « ةبانإلا

 0 دن 000 و 00 0 3
0 

 تح ا ا نتي 9-2 0

 ا ا ل

 نم تطرخاو , مهّشلا ضاهتنا ىقِكت نم كيقيندات ءدباو

 1 هر افي ردا قتلا اذِإ اَنأَح

 نم ىصن عسي 0 هلصاو را فاوأ نم وهو 0 عمج لاطرالا 5 الا تيلي
 ككل كلا كب 2 ار رمق لاطرأ قرطعاو يادتلا كيطعا ىا تيطاع هلوقو
 قتح نيمكلا اطم نيطتماو هلوق ىف ةراعنسالا متر دقو ريثل ءامنا نم نيمكلاو رهظلا
 ىفو هتاوخاب هنرق نيك برشلل ءاطنمالا راعتسا امل هارت ذلا لييختلا باب ىف همالك لخد

 راب فو متأر يرلسإ !ذهر ةحاصتقلا ءاعس اهب لماكتو ةحالملا ءاور اهب دادزا قلا
 دقو ةنعللا هيلع سيلبا ةينك ةرموبا ةرم ىا ةعاط ىف ءاعتفلا هرواحتو ءاغلبلا هاطاعن
 موهلاو ءارغلا ةليللا ىف ةولصلا اورتكا ثيددلل ىفو ةعمشل ةليل ىف ىا ءاّرغلا ةليللا ف رم
 ناوه ليقو سفنن ذلب برشي نا ٌبعلا ريخل عذلتبا ىف ىا ىنالسلا بع ىف رهزذلا

 دابكلاو ٌبعلا نم دابكلا نإد ايم رعبا أصم ءاملا اوصم ثيدكل قو صم ريغب برشي

 ىا هثفن ةطوشنا هنسعبأ ةدعبو !داعبو ةدعابم هدعاب ىنذ نم دعابت سكشدا 3 عجو

 قباكل تروهظا ىا كتتثعبا لاقي نزالو لاثل ٌثبلا هّنب ءاكتشا نم ءمالك ةدقع
 داوفلا يكذلا دلل غشلا عقلا ضاهتنا ايياعلا هنمو ةوقلا نيدلا ديار نيانع

 بغرو هيف بغر هلثمو كلذك جرخ هنم طرختاو اعرسم لخد هيف طرخنا قصلا نم نطرختاو



  7وعوب  0

 ,حقعلا ةين هللا عم تصلخ دلحا ؛ دلل دودصو ؛ دنَرلا دولص دنع

 , ادت رقاءأ الو ءامادُم ًاَبسأ ال نأ ىلع ؛ هلا قفص هُنْيَطْعأو

 هيلا ل تلوم ؛ةوسشتت ىستكمأ الو ؛ ةوهق ىستحأ الو
 9 لن

 ؛لاطرألا تيطاعو ؛ لاطبالا !تماانا نأ ,ةّلِرْملاَذ ةوهشلاو ,ةّلضملا

 لاثملا مكلف نبع نا نلا دولص ىنع نير نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف همام قبس

 ةماقملا 0 0 0 د ا ىتديلا ىأ هلال او لال 0

 5 راسعلا لاح نا تا كل تش انور ذل مون ا ويقل

 رعد ا 1

 لد اري لا . 00 200

 لت ةلوقو لاف ىلزّدقف هَل سْلقف
 لضألا َّض ٌمَعَبْرَأ ن  اسنإلا َحّيابط ٌندَجَو

 هم دع طل لكل دل شع راض

 م ا ًَّ 5 ناك رسب هن هلاح هذه 0 لقمو هنعالل

 0 سي

 0 اًجّرتْماف ل آم ع ا

 ىلاذدّيل ةلشك |نكه نرصتاو ٠ ةَبوت ميس

 رد ةلودلا فيس بتاك ضايفلا نبأ لوق رمخل ىف ليف او

 دق دووم نايطا ع عين الو دوعلاو ىانلا قفخ ندب يا مق
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  بوعم د

 ُناوْنع ٌداشزإلاو ؛ ةّحصّنلا صال َنيِدلا ّنأو «ةرخآلا ٍحوُصُم
 © - ن 9 ى د28 و ته

 حلا حشرتسم او ؛ ؛ نوم راشتسللا َنأو ,ةّححكلا ةديقعلا

 كقيدصو كرذع ىلا ا ,ةلكذع ىذلا وه كاش نر ؛ نق

 ذو دولا لل اهخأ نوردماكل هل لاقفا# كف حط نم 57 ا 0

 كباطخ حرش امو« اعلللا كماك نسم , دودوتلا ن

 قولو َرََأ كلو رجم انم هيغبت ىذا امو 0

 الو ءاّكعن كول ام : كتّبحأ ةوفص نم انلعكو كتبي انابح
 عن ب 0

 0( اس ماطر اردعت ميرخيا مولا لاقفأ ءاككن كنع رخّدن

 ممل لا ل ا ا

 نام نع

 ا اثم ا 2« ىردص

 نيدلا معلص ىنلا لاق اهصالخا نمل ضان ا مَع ىنلا نع ىورم ثيدح

 0001 راثبل .اه ناف نمنوم رابثتسملا مع لوسرلا لاق نجوم راضتسملا نار .ةهصنلا

 ىوري دقو قيلخ ىأ نق ٍحنلاب دضرتسملاو هلعف هب لزن ول اهب زيف راش ناف نكس
 قاثي الو ريدجو قيلخ ىا ميلا متفب !اذكل عفت نا نق ننا لاقي نيشلا تفب ىّقرتسم او
 نم ىإ كقّدص نم ال تنعمجو نيثث نيق نلق وأ مملا نرسك ناف تنوي لو عمج الو
 اههذ كولان ام سنلا ضعب هكرت دقو هزجن انزجيا ولو ىا زا ولو تلق ام كنم لبق
 خنلا اهعن كنع رخّدن الو ىنيرشعلاو ةثلاثلا ةماقملا لوا ىف هحاضيا مّدقت !ذه هلوق
 رااكتلاس ةبطقل حرش ىف يذلا حاضيا ىعم دقو ههبرح نع ٌبذلاو ناسنالا نع عفدلا

 نلقبو كل ملال رجل نإ ىلع قرار ربل قب سكلا لوقا
 اف كح ام لاقي.هيف زثا ام ىا ىردص,ق كح ام , رقتنا: ىإ ثيناف ةغلابملل دةهربتل
 كل ل نفتي (باذا اذكى ردص ف كح ام انضيا لاقيو حلاخت ام ىا ءىغ هنم ىووص
 دقو هيلغ اذا هلاع نم بلع ىا ىريص هل ليع اهف ىردص ىف لح ام عينلا ضعب ىو



 6 يوعال - 272

 تّلخو ؛مالكلا ىبظ تدمع « مامإلا زورب نيذاتلا قدر مث

 «دونكتلابو 2« توقلا دا>متسأ نع ؛ تونعلاب انلغشو « مايقلل ىبل

 ىرتدا ؛ضقْنَي ٌعمبلل داو «ضرفلا ىَضُق هلع « دوبل لازغتسا نع

 ُهَقالَذ ؛«نستل تموسلا َعَم هل عاريا رلح ليك 2 نم
2 

 ىلع مهتيَفطصا َنيِذَّلا ؛ قريج اب ّلاقو ؛ نسل ةحاصقو. كلا

 ىفرك مهُتذَحأو «ةرك راد مُهَتْطِح تلعجو :نرحت ناصغأ

 سوا ا نولعت امأ 6 ىو ىرضخع مهّتدّدْعَأو ا

 ني 0 اا حوضف نأو «ةرخافلا سبالملا هب قدصلا

 ئرت الا لاطتشالاو ةعرشلا “قف لثم نداعلا ةسبق ةن العلا ةبيقك 8 فرعع ةعساتلا اعلا
 مذ سبتقي امير الا اهيف نكي ال رادلا لخد اذا هنال سينقملاب لجعتسملا نوهبشي مثنأ

 يام, يسوع رعاشلا لوق كلذ ىلعو جرخي

 اران سيتقم هناك  اًراز امَوراَز رّيازَو
 نحلل ىفو ةبظ عج ىظلا مالكلا ىظ تدحناف اهتعرسو اهتفح ةرايز الك هترايز لعج

 قبس دقو مايقلا نع ةيانخ ةوبدل لح ئنل نلحو مالكلا نع ةنسلالا ننكس قاعي

 ةالصلا لصاو ةعاطلا نونقلا ةالصلاب ىإ تونقلاب انلغشو ةزرشع ةسداسلا ىف هريسفت

 لكمو نتونقلا لوط ةكاصلا لضفا نيىشل هنمو انونق ةذلصلا ىف مايقلا ىهب 9 ةعاطلا

 هلوق لزن ىتح ةالص ةذاطلا" قلت انك د لاق هنأ مقرا نب ديز نع ىورو توكسلا نتونقلا

 نيرا ىأ و قرفتي ىا ضفني مالكلا نع انكسماف نيتناق هد اوموقو ىلاعن'

 مَع لاقو هَيْدَه ىا هتهم نسحا ام لاقي ريخكل لها ةديهو قيرطلا نمدلا نسل نمنلا عم

 ٌقانلا ةدوتلاو ةوبدلا نم ءزج رم َءزج نييرشعو ةعبرأ ىنم ءزج داصنقالاو ةدّوتلاو نسال نعيلا

 نقو ئربجحتلا نيل قدير سنا :ةحاضفو ةاكولا !| اهلصاو ةأكنلا لثم ةدأو اهلصاو لهقلاو

 ىلع ىا قرجمن ناصغا ىلع راج عمج ةريكل قريج اي ىيعبرالا ةماقملا ىف ةرحذ رم

 ىتناماو ىّرس عضومو ىتناطبو ىتسلاخ ىا ىبيعو ىترح ممثذختاو 2 فئابرقاو ىدالوا
 ىف هبايث عصي لجرلاو ههرخ ىف هفلع عيج ردجلا نذل كلنل ةييعلاو شركلا راعتسا

 | نه هلوق ل ايفانلا حويصق إو ىاييعو ىقرك راصنالا م مع هلوق ريسغت | نهو ةتيبع

 1 / رم م “1
/ 



 حس

 هد اإوعاإ مسح د 1414

 0 ذا را 0 ,اهقرط عفن انآ اميبف لاف

 اورج ”لدجلا 0 رذقأ ىرحأ كقو 0
 « موتك هيما ل , مءود رطقسأل ( موصح تجف , لذ ةَيَلَح

 ؛ناذآلاب ٌتاَوَصَألا تعقترا ّقح « نالجتلا ةسبقك الإ ُكَي مف

 ضقنا انا اهيبف !ديز نخ ىا !ديز تك كنود لاقيب نخ ىأ كنود ىف ريمضلا نم لاخل ىلع

 اهيف اح اهنوقنيو اهنوظفح ىا قرطلا نوضفني نيدلا مو ةضيفنلا لعف اهعيتتا ىأ اهقرط

 ةعامجل كيرمتلاب ةضفنلا حامعلا ىف لاق بوثلاو ةرجتلا ضفن نم راعتسم وهو صوصللا نم
 ىننع ةعيلطلا وحن ةضيفنلا كل ذكو فوخ وا ودع اهيف لف اورظنيل ضرالا ىف نوثعبي

 لاا ىلاعت هلوق هنمو بورغلل تند اذا سمتلا نكلد ردصم كولدلا حارب كولد

 0 قينيح هينيع كلوي اهيلا رظانلا نال سرملا وهر كلدلا نم هلصاو سمتلا كولودل

 فئارطلا هفّيارطب ارهتشم 2 سعتلل لع رواذك حاربو ىزاجلا دانسالا ىلع ةكلاولا ىف
 ارهدزم ٍنيتالثلا ةماقم لا حرش ىف ةفيرطلا حاضيبا قبس دقو ةفرطلا ىهو ةغيرط عمج

 داقزنلاو ءالصفلا هفئاوطب ىنعو.نستللو ةجقيلا ىهو ةرهزلا نم لاعتفا راهدزالا هفّناوطب

 لدبت ىلا فورم ىف لدبلا فورح ىزارلا لاق لدبلا فورح ركذ مهوحنو ءاياعلاو
 نيسلا نم ءاقلاو نحو هلصأو نحأ ملوق 0 واولا ىنم ىلالا لادباك ضعب نم اهضعب

 رعش رعاشلا لاق تاغللا ضعب ىف

 ىاتلا َر ارش دوم نب ورم نالعسلا ىَب هلا يق اي

 نم ميل لادباو موفو موتو و تح 7 ءاثلا نم ءاغلا لادباو سانلا رارش دبري

 رداعلا لاق ءابلا
 يعاب ملا 0 يلع وأو ٌقِنوُم اَح

 وهو لهصلاو لفتلاو هتهدمو هتحدم لوقو ءادل نم ءاهلا لادباو ىقعلابو ىلع وبأو ىا
 نبأ هرحذ همرو نكس اذا صمخو حرش مح لوقت ءانل نم ءاكل لاوباو ليلقلا ءاملا

 بتنك ىنم فرعي لوبلا فورح ىف مالكلا مامر لادبالاو بلقلا باتك ىف نيكسلا
 ةرشع ةسخ ىه ليقو هتدجنا موي لاط كلوق اهعمجي لدبلا فورح ليقو ىتنا قيرصنلا
 رطقسال مثوع سيف طز لاص موي هذ هنيفتسا هدأ راج ةمالعلا هرحذ ام ىلع كلوق اهعمجي

 حرش 0 هونلا حاضيا قبس لقو مهءاطع يطال نيري رطم ا هنم يلط ءونلا رطقسأ مثءوذ



 كا 1

 5 ىسناع ميلخت ىلإ عمو ناعما أحب علطضمو

 نافج ابو وغلا رضا رك 1 راق در

 ىتاجلا ولح ىدّتلا ٍدانو اهيف لعلام لَعَم نيل ريكو

 ىناغألاو ىناوغلا ٌثيراغأ جيف نعت لازد ام ىف

 نانّجلا ّيِب نداك تّنِش اًمِإو ىَلَصُي نم اهيف َتّنِن نإ ْلِصَق
 انجل قيطنت اطاساكلا رث' "ابرد يادكأل هياكل

 ال قأي موي ىلاعت هلوق ا هنايب ىلا جات تا

 اودعس نيذلا ماو ةيألا رانلا ىتف اوقم نيذلا اًاف نيعسو قش عنف هنذاب الا سفن

 ع قيمرلا رهْسم ىلإ لوق مظنلا نمو ةّنلل ىتف
 ُملَعْرَص ءامنهلا ىدل ُتْيَلَو اَفْرُع هُلَأْسَم يح ٌُتْيَعَف ْثْيَلَو ٌتْيَع

 رعش ١ ىعورلا نبا لوق كلذ نمر مقتلاو نييبتلا هل لاقيو
 0 نوجد! اذإ ىاتِداَل قف 1 مكسر ْمُكُواَر 1

 رثرجر تاهرخألاو ىذلا ولت جاشتو ىدهشلل رئاتم هذ
 ةيداقل ةماقملا حرم ىف اهحاضيا ىعم قاثلأو بابرلا راتوا تاوصاب ىإ قاثملا تانرب

 نم ّىوق ىا عاطضمو تيبلا تلاثملا برطت ال ام برطا ىريرالل لوقي ثيح نيرثعلاو
 اذا اصيخات همت قاكثاا تقن صيخلتب هيلع ىوقو هب لكما اذا هلمح علطضأ لاقي ةعالضلا

 سوبسلا صيلختو ديبعلا قاتعاب لوغتشم مهضعبو ىا قاع صيلخت ىلا علطمو هحرشو هنيب
 وعش قارطنطلا نيبدلا نيعم لاق ريسالا قاعلا نيزجاعلا ةناعاو

 راف راَغَْألا ةرْثَك ف ىتتمل لَخَرَت ال: ٠ ناد رادعلارزقلا كاع لسإلا ىارعااد

 ا لكردلا نان اتم لكرم د نان كلوك را ناك اذاو لافت
 هركذ ىم دقو رشنلاو قللا باب نم وه نييبلا ىراق نم مكو نش تاجو راف هنم ىقالو
 ةرتصنلا مارق لا دعت ناقجلابوا نوفحلاب ارضا قيضمو ىاراقور يل ةماقلا قف
 توصي نازقلا اود اذا :ئراقلا:نآل نويعلاب اورصا لامكتلا جوا: ىلإ ةارقلا قل اردعس نك دلا

 نويعلاو نوفجل ٌرصت ةريثكلا ةءارقلا نا ىنعم ا ليقو نويعلاب ٌرضاف عماسلا ىبا نيزح
 ههعل هيلا نَصقُي نم ىنعي معلل معم نم مكو نافجإلو عاصقلا رضي ريثكلا ىرقلاو

 لازتام ىنجل ىنعمب ىهم ردصم وهو ىنجي عمج قالا نتاوقلا نيسقسم ىا قايضلا راح

 قلطنم بصن نانعلا نانعلا قلطنم ءانغلاب ميخرلا هنوص ىأ هتنغ كعمسا اذا لجرلا نغا نغت



 ل ا
 اهينلَحأ اقف ءاهارث ىرتفآل ءاهارق ىَيطُْمم نأو ءاهارمجت َروُمَأل
 مظطن ١ ءظخملا اهيف ىل حّرَسو طش

 بير ل ٍناطْوألا نع لسُيو هرم نيل الي ام اهب ُتْيَأ
 تفشهو :امالظلا ٌباضخ ّلصت يح ؛ ِماَّيألا ضعت ىف ا

  اهطسَوَت نمرطَولا َىضْفَأو ءاهططخ ىفَوطْحَأل ؛ِماَوُلابِرْدْمُا وُ
 كولا ىف تاليا 00 ىف 1 ا

 هلك -

 م 9: تا
 لقينا 0 ؛ةقيتو 00 « ةدوروص 58 0

 مطن ةريتك ايازَمو « ةريثأ ٌصّْئاصَخو
 ممل ]وقفات نآأريجو فدو نيد م 9 7 0

 5 رن
 ىناقملا ٍتانرب قوتغمو نافل تايآب نويغشف 5 1

 نم ىنكمب نأ ىا اهارق ىنيطمس نآو اهلها عاقجا عضاوم اهدهاشمب ىعو ةليضفلا
 ىنعمب ىرقتساو ىرنقاو ىرقتو ىرق لاقي اهعّبتتال ىا اهارق ىرنقال اهرهظ بوك
 دقو تركب ىا تسلغف ىنيرقعلاو ةيناثلا ىو ةعباسلا ىف ءارقتسالا حاضيبا ىعم دقو
 لوصنلا مالظلا باضخ لصن نيح ةرشع ةيناثلا ةماقملا رخاوا ىف سيلغتلا حاضيا مّرقت
 ىكيو كار هنال كيدلا ةينكرذنملا وبا ماونلاب زذنملا وبا قفتهو باضقل لاوز
 كر اهناف ميصت 0 ةراق رسل ثلا نأ ةريره ىلأ نعو ناظقفيلا ابا اضيا

 نم هاب اوذيعتساف اناطيش : تار اهناف ريمكل قيهن معمب اذار ءلضف نم سا اولّئساف اكلم

 "| :روشنأم لبق ةريتأ :صتاصخم قعملاو جورشل ىأ تالصنالاو ميجرلا ناطيشلا

 ا)٠-- احلى لبقو ىلس نعي لحل هلقنم .ىدلا وغو روتأم تيدح ملوق نم ةروكانم
 نم قاعملا ىت اضعب مضعب ىلاخت ىا فاعملا ىف اوفانت صاخ ىا نالف سنع ريتا نالف

 تاياب فوعشف ةدومحلا فاصوالا نم كلذ ريغو مركلاو سلا ولك ىوقيلاو معلا
 نم بيرق ريسفتلاو زيسفتلا باب نم اذه هلوق نآرقلا تابأب قِعُم نم منم ىنعي قاثملا
 اظفل ركذت نا وه ريسفتلاو نيتالثلا ةماقملا حرش ىف ةركذ ىم ىذلا رشنلاو قللا



 ل نوعرس

 ةَيمارحلا َنوعَبِرألاو ٌةَِيانلا اتاقملا
 ا د لآ اف 2 ه0 عب 9 تا 20
 خم تلز ام لاق ترا وا ىأ نع مامم نكات ىور

 9 ©2 2 

 رادع 0 دع كزتع نع تنراو نيل 0

 ءاهئاقعو اهملاعم صياصخ نم « ةَياوُرْلا تاو ,ةّياردلا
 ءاهارق ئّنْطَوِب نأ ىلاعت هللا لأسأو ءاهئادهشو اهدفاشم ر كامو

 نعم ق 0 ققوف ل ان درو 0 5 اذ 0 اخيش 1 ناك لاق هنأ

 التمتع شاغ دجملاو ارضاح ةالولا ضعب ناب امم ىانلا لثسبو ملا

 م ءاالمق نما عاج د ا

 هتقراشأ ةفارظو هدارم لكئبشصتع 3 هترابع ةفاطل نم لئاسلا كلذ نم تدىفهاش ام

 نسحا الصف رخآ نجم ىف رخا ىنعم ىف هنم عمه هنأ غنم دحاو لك ىحت ةداريا ليهستو

 نم نيف هلضف هلايتحا نونف ىف رهظيو هلكشو هّيز نجم لك ىف ريغي ناكو تعم امم
 لليل كيل ق٠ عّيفاولل ةماقملا ءامنا ىف كآسسيإز هنايحل عىةناغماو:هتاديم قدا
 نايف ةياغ اع نايعالا سرتعامج ىلع 0 اه تل اهاف 4 5

 ل اردنا حاس: ناضل نذل ا ةماقم لا نه رعت قا كك تل وبلا 5

 ىسرغ ىوري ىدلوو ىا ىمرغو ”ليكولا اهاظ ةطادا ا نايت درك ل

 ىقو 0 حج رتاملا اوهام رتامو ا 0 انهاف داوملاو هلب ىدنهي 0

5 



 ل نوعرب اد 37 1

 ْتَرَم امير ةَّنيِسَن قدادب يحتمل محك ِنُياَحَلا طاباس اًمِزالُم
 0017 ةينيادتأ ردك ناكن حا اهيف اةيرئيدل ٌةَهَرُب هيلع

 دمج اهم كاز اه ةلاطتلاب َعَقُي هيكل اهم هيتطُع
90- 

 لا ِتِمَسُم ِرِيَع ىلا وُكَشَي هلو اًماو «ثّتامو اهُمد
- 

 0 اشو 7 رار ف ملا 0
 ا 9-6

 00 درلل دج

 هلو اًماو ءٌرِبّدلا ىقال ام سّلُمْألا ىلع ناه ِلَثَلا اذه وحكو
 '0 2 لضم سيلا ةئااعب ةاركانا ىاوذدج ياعش تكغَم

 ا « بعش اهذاتحاو جاوملا ٌباعَشلاو ىِرِبَع هم هُدِرصَأ

 امب َعَمَْقَي ٌهوهجلا َّنأ ةانعَم عقولا ينال ىذتحي ءاذدل 0

 ريعتلا امان اهنهوتق مَدَقلا راحل َبيِصُت نأ عقولاو ْدحب
 و <25

 , هرهظب رَبَّدلا ٌراثآ رْمْكَي ىذلا وهف قول

 هقعبو هتاسناو عيبلا هتأسن لوقت ةليعف ىلع ةئيسنلا كلذكك ريخأتلا ّمضلاب أس الا
 ,بيلسلل هيف ةزهلاو هنياكش لازا ىا ءاكشا ةاكشا ول ةديسنب



 _وجاا
 ةماَقملا ذه ٌتعَدوُأ حف دنع هللا َىضَر 3ع نب ميال كج وُبأ لاق

 دلكلحل انام ريحا انآ اهو برعلا لاثمأ نم اَكَثَمَرَسَع ةعضب

 ًةَشِيام َكْوَم وهف حلف هب هَوق انا ٌسِيَْقَي نم ىلع سيتي

 اهل َسِبَتْفَيل ةنيدملاب هّدّنعب تناكو صان يأ نب ِحعَس ثنب

 ْدَدْشَي َِّمَشلا َدْعَب اهءاج رن َهَنَس اهب ماوس َحَصَقف ارا
 0 _ 0نبي

 نييحلا تاذ اماو , ةلجكلا تسعَت لاقف دنع هَدَّبَتف ري ةدعمو

 اهعمو ظاكع قوس َتَرَصَح َهَبَلْعَت نب هللا مد ني ٌةَأَرَمآ ىهف

 امِهَعاَتْبَيِل ىراسنألا رْيَبْج ْنْب ُتاَوَح اهب قككتساف نمد ايي

 هيدي يدعي هدَدَحأ 0 دعفدو ا اههَدَحأ 1 ف

 ا اهيبلت نم عندا ىلع ٌرِحَنَقَت ال ىو اهّيِشَع
 نيدرلتلل رصف َكأَنَه ال تبلل مذ انف نمّسلا ىلع اهو

 لاتمألا ٌرَتُكأو لكس اند تردش لَكَملا اذه ىف يو ٌلْغَش

 ءامّشلا ىف ٌفنأ هلوق انو ,لعافلا لع نم قب َلَعْفَأ لع ىلا

 0 0 اذه 00 هنا
 سنك

 نم هلساو سا دبع هدا مت نعم حامعلا ىف لاق ها مت نم ودعي ىأ ٌنتقي
 لاا ا

 دينا 00 نبأ

 رعش ريفز نب بعك لاقو

 لوُبَضَم َنْفُي مل اَهرْنِإ متُم لوّبْفَم َموَيلا ىلقف ٌداَعَس ناب
51 



 ب اوعو ل كو

 2 ٍنِمّبو ىنيب رج 5 ىلتخو ىتمدخ َتْيَأَ ديَح
 لحما دعب بصل عابر ّيرأ لسصتخلاب اوان تيننا ىح
 يلّقِم طق كانيع د را ل ىلذق ىبْنَق هُم ايلا

 لف ٌلُكِرَْتلاِب ىبَنْسَيو راما رض بشلل ع
 لبق ىرَدنكسإلا نكي نإ لزم 00000

 لكلا ال ركل ليشمل لكيلا م اما ناني نق لنا

 لا راشلا انحش ىنأ ىنراو :هيلع هنررحرأ ىدهتن لا

 لو «َعِهَس اع ضَرْعأف «لاذزألاب ٍقاحلإلاو ,لاذتبإلا ىلع هُنْعَرقم
 ىاصاف مث : ٌعقَولا ىناهل ىذَتحي ءاذدلل لك لافو ؛ عرف ام لبي
 « نار يسرك ديباو وف ىلطنا ناكملا ةاصاقم

 نيعبرالاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف اهريسفت مكقن سيعصتلاو بيوصنلا دعصو ىف هفرط ف نقع رق ةفرط

 ل1 ا رلرتلا لسا لاقي هيلع رئاخي يذلا رطقل لاضنلا ىف لسخت لمتلاب ارا
 0ك هيلع رماجب ام امبإ لصف يلع اذا ةلهخ ناللف زرحا لاتيو ىرلا ف
 نع ب رّبعو ةبطخل ىن روكذملا يردنكمالا تلا ابا ٌقردنكسالاب دارا ىلبق ٌىردنكسالا
 جحاضيبأ نقيس نقو هتفنعو هني ىأ هتعرقف هناماقم منع كور ىدلا ىنادمعلا نامزلا عب دب

 عيرقتلاو اعاقيا نيعولا لآ ىتح ىريرشل لوق دنع ةرشع ةنماثلا ةماقملا حرش ىف عيرقتلا
 لاذرا ةعنص اهناف ةماجلا ةفرح ىلع موللا نها هنمل ىنعي لاذرالاب قاحتلالاو اعارق
 لاننا انك ضعبل مضعب برعلا معلص هل ا لوسر لاق رمع نبا نعو متلفسو 7

 ةعبرا نيسلل نب ىلع لاقو اماّح وا اكاحالا ءافكا ىلاوم لاو لجرل لجرو ّىحل حو ةليبقل
 1 لش ازا نو حدو دايبعلا لقشا ف تراسوب ليتارتبا قب لفعأ قا تن# لاعا
 غال نس لود قداصلا نعم ىسوم نب ةعافر ىنعو ةسانكلاو ةغابدلاو ةماجتلأو :كايخل

 ىقاصاق ىزّرطملا لاق ىاصاق كئاخلو راطببلاو ماو ىامكلو ىراكم او حذلملا نوبفي

 لك نيللا لاق هقراف هاصاف ىزارلا نعو ًأطخآ نقف اعلا ىور نمو ىدعبأو ىاصق) ىأ

 اغلا لاقو اهنم نجرخ اذا نويدلا نم نيصفت لاقيو ىفنا دق ىلق هتصلخ قزال ءىت

 ىنييأب ء ىتث لكو هنع ناب ىا لجرلا نم لجرلا ىقفتو ٌةيصفت هنيّصف دقف ءىث نم هب م ىتن لك

 عامب دل سايق ءاغلاب ةاصاغم او عامس وضو ىاقلاب ىاصاق هيوري مضعبو هنع ىقفت سقف ايش نقف اين

  هريغو لضفلا ىف نييراقتم ار نيبواستملل برضي ناغر سرفك اههرئاسلا لثملا ف ناهر سرفك
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 : كح يمد ل /

 : ةروكابب مدباف نيم اذ تاكولو اناك ال تك ' نيقردب نيك
 ريع انا رس لس

 لاظتنكو يلع لا مهارّدلا لزت 5 ,هانغل امهب لافتو ,ءانج

 حرفلا هاهدزاف , ءارجب ةَبيقتحو ,ءارضخح ةَّسيع اذ لأ ىجح هك دل
 2 نا 6

 تنأ عج اذه مالغلل لاق ,كلانُم دَّسْفَن انهو ,كلذ حنع

 هاهتاقّتف , َمْيَنْحَت الو « َميَمَْنل َملهف , هرَطَش كل ٌبَلَحو 1
 ٌدَقَع َمَطَنَنا انو ,ةّلكلا ققفَتُم اضهتو :ةيبألا قش اًمَمْيَب

 ما ا ل

 ُتلَقَتو ءىد َجوَمَت حق هل تْلُك ؛ حاورلاب يشل متو ' حالطصإلا

 َبْوَصف « تمت ام فكفكُتو ؛ , تت نأ فكل لهن حت كيلا

 لازن ذل لاقي ةاطعأ ء ىتنب هحأن نيههر سب هنحانف كيبلاذلا ندواتلو ىنيرشعلاو ةيدالل ىف

 رعم _رعاشلا لاق فورعملا نم تامقن نالفل
 __ ُبَرَعلا اهل تّباط َةَمْفَن ىَتْعَتَن كِلّيات َلْصَف وُجْرَأ كتيتا اَل

 لاقي ا ةيبقحو 8 سبغر ةمعان ىأ ءارضخ ةشيع اذ لا ىاح ىقنلا اهل نباط ا

 ناو رجا سيك الو ءازجع ةبيقح اولوقي مو ةّئلتمم ىأ رجب رّرصو ءارجب ةبيقحو زعا سيك

 مظع ىا رثُيرما لاقيو نطبلا ىف ٌوعنلا وهو رْيُكلا نم هلصاو هاباي ال نايقلا ناك
 ع ةرشع ةيناثلا ةماقلا حرش ىف هحاضيا قبس دقو هففشأ ىأ هاهدزأ يرقلا ةلعراا

 5 يلهو هفصن ىأ ةرطش كل بلحو تنضم ل ةعيرم ضروب ةدايزلاو اهلا عيرلا عبر

 بلطلا ىلع ثلل ىف ملوق نم دافتسم |ذهو لوعفم ىنعمب لعَف ٍبولحلا ىنبللا لصالا

 ىزارلا نعو ءايقسالا ماشتحالا منتجي الو ةرطش كل ايلح ُبّلْخُأ بولطملا ىف ةاواسملاو
 فعمب ىف اصئار كلذكس يلو ىمسالا لاقو ءايهتسالا عضوم ةمتكل سانلا عضي ةبينق نبا لاق
 عيد 5 ىإ نود عنا اذ نأ لاق هنأ ندا ان وعين تا

 اهدقم اذاق الم ىرق اه عت هلي ى دايز لاق ملا هبا وتو كادي

 2-2 0 ا 100 هلوقأ ىاعم نفر



 ل نسم - 6

 ؛ ءاوعرإلا ىلا فو :دالكبلا نع َعَلْفأف ؛ ءايكسإلا ىلا عم 0

 افعل, تيقراااع عقراف «تيهتشا ام ىلا ثرص دق يشل لاو
 0 ل ا لا

 هدفا اا مدع نر ممل روح ىاعش تلغي تاهيض

 نمض ف حلشْتيو فوتوبلا ىدجاسيو , نوفشلا ىرقتسي نسشضوهن

 ملا ١١ ١١ فولت
2 

 ىذا ض0 تيَملاب ميسقأ

 امل موي ٌتوق ىدنع نأ ول

 لرَص مل ىلا ىسفت تضترا الو

 ٌةظنلغ ىتفلا اذه ىكتشا الو

 ىنترداغ رهَدلا نورص نِكَل
 يشكفوتم دال نطصاو

 5 1 ل

97 

 همرخما رَمَرلا هيلا ىوبت

 5 طارشملا جدي ,تسم

 ممسلا ىدبب نجلا ىلإ ومست

 ركشمي دم :تخكاطم الذ ىف

 هك د كا َ اح

 ةمرصملا ىَطْللا سوح هنود ن ىي
0 

 هرم هفطعت وأ لع

 ' رقت قر.« هأويلجل .ىوأ نم

 اعازت عزني ءلها ىلا عزن لاقي بهذ ىا ءايهتسالا ىلا عزن نخل نم ىجتلل ليو لثملا
 ةسداسلا ةماقملا لوا ىف هرحذ رم نقو بهذ ىا هبشلا ىف هيبا ىلا عزنو قانشأ

 قدر نم ىقرخ ام ضوع طعا ىنعي نتدسفا ام ملصا ىا نيفهوا ام عقراف نيعبرالاو

 ىأ ءاطعلا ىودكلو ىسي ىس نم مسأ وهو قاعس ىوريو ىاديلا نع ىاودج ىاعش نلخش

 ىف عقو ىنيحسن ىاعش ىرنذنهملا لاق ىريغ ىلا لاضفالا نع ىلايع ىلع ةقفتلا ىتلغش

 فوقولا فوقولا ىدجنسيو لاضفالاو دول كرذ نم ر ننعم لا هلوقي لثم |نذه ع

 : رعش نعمل رولا لاق ققاو

 ٍلّمَجتَو سا كَلْهَت ال نولوقي__ ممُهّيِطَم ّلَع ىن اهب اًقوقو 9
 ىف تلخدو هتباصا ىئا ةكوشلا هتكام هم ىثم هتكاش الو. ىودجل بلط ىدجتسا
 تدك ةرشع ةسماخمل ىف هلوق لثم وهو برقعلا ةكوش اهب دارا ىريرتل ناو ملا ةمخلو هلج
 لاق هل عّجوتو همحر ىا هل ىوا ءاولبل ىوا نم لوا مدلكلا ةمحب هعسلاو مدلم اب ظلغا



 بوس

 ب نسا 0-2 7و

 .. جود وه

 ىلا فشُي ال وهو ؛ هتارَمَع نم ضِيَعُيو , هناطرق ني ٌرِدَتْعَي د ريشلا
- 
9 

 6 كل ل , هرابعتسا نع رِصْقَي الو ؛ هراذتعا

 أ ءلاقحإلا ُقِرْعَت امأ ”لرقجا مانت نت
 مظن ,لاف ْنَم لقب َدَحَأَو ءلادأ نحب ْعَمْسَت

 ناج انج نإ مكصاو كِظِيَع ران ىم َِقُس ود هيكذي ام كر د1

 ناج ىَنج ام لحأ وفعلا ذشألاو هب بيبا نادزا ام لَصْفَأ طحلا
 سن م سى

 َتَرَدعل ءرِدَكْنْملا ىشيع ىلع َترَهظ ول كّنِإ اَمأ «مالُعلا هل لاقف
 رث ءربّدلا ىقال ام سّلمَأْلا ىلع ناه ْنَكَلو ءرمِهْنملا يمد ىف

 نم ضيغيو 0 ضعب ىف اهب عامسلاو ضيرع ليوط ةراعتسالا حرسم نأ

 ضيفو هنجاج دبل هن | مث كوالا ةماقمللا ىف لاق :!| ىف لاق هريغ هضّيغو بضن ءاملا ضاغ هتاربع

 كادف نعمد تربعتساو هنيع تربع هرابعتسا نع قكي ال ىارصقي الو هنجاجم
 هفم لمت ىآ لاوخألا فاشن امل ملا نم كبلق ىطغي ام ىا كتغي ام د

 حدم ىلاعت ه»أ نا تعمب امأ ىنعي بنذلا نع وفعلا وهو لملا ىا لاقحالا فرعت امأ

 نمب عمنت مأ سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نييظاكلاو لاقو بنذ نع افع نم همالك ى

 ءترتع اهسم لاقا نم مع هلوق كا رقي ةلزلا نع غصو ة ةرثعلا لاقا نم باوثب ىا لاقأ

 ىقىنعم نخا نيم لاق نم لوقب نخار تعم اما ىوري دقو هترثع ةمايقلا موي ها هلاقأ

 نع ىور دقو نيزت ىأ نادزا هب بيبللا نادزا ام لضفا لحلف هنيدعت ىدعق نيشتلا

 ىنم لصيلف ةيمايقلا موي ناجردلا هل عفرتو هناينب فرشي نا ذأ ارآ نم لاك هنا ىنلا

 ردكردكملا ىتيع ىلع ءيلع لهج ىنمع مجلو ءيلظ نع قعيلو همرح نم طعيلو هعطق
 اوّيصنا هيلع اوردكناو ٌسقناو عرسا ردكناو اريدكتت هريغ هرّدكو ٌر دكاو رّدكتتو ءام ا
 ردكتا دجوي |و هتشيعم ترّدكتو نالف شيع ردك لاقيو ترتانتم وهنلا تردكتاو
 أم سلمالا ىلع ناه رمعنملا جوازيل هلعتسا فئصملا نكلو ةغللا ةمحا بتك ىف شيعلا

 وهو ةّيضريدلاو لبالا نم رهظلا ميلسلا سلمالا ليقو برجالا ىالخ سلمالا ربدلا قال
 ناغب لجرلا ماقهأ هوس ق ينرصي لثملا انهو بنقلا هربدأو ريعبلا َربَد لاقي روقعم ا

 قف انف 0 دولجلا رهظب رب ام هراظنلا لع لاك نيدلوملا لاثمأ نم ةريظنو هيحاص



 ل بنإسرب ل رت 7

 00 مخل ها لاقف ناسا 00

 7 ءامارشلاو الا ربح اطار دكا .اريفلا لي
003300 

 2 تسرك : ملل حب نع رش ؛ / سي 0

 الإ 0 د راع ير مت حب كا 00

 زازلو , بابسو ع امو 00 ا , هنادب يشم

 ,قاقشُإلا روس د 6 قاقشلا نم فلا َج نأ ىلا ؛ باذجو

 دَحَأو ؛هرمطو هضرع طاطعنآو , هرسُخ ةرافول خُدَنيِح لوم
 رتبلا مفلا رثب كلذ نع هانغا هنال ْنعَي مف هرفس ىف ةرم زيوربأ ىرسك مج هنا ليفو

 رّثبر رسكلاب ههجو رثب كلن حورتبي_ههجو رتب دقو ةرثب اهتدحار راغص جارخ روثبلاو
 او 00 يا مار ةاسحم ل 00

 َنِمَو لاق ماب امش مال م 0 0 ا ا

 ة”داملاو زازللا زازلو ةسيالملل 52 هلرق ف 1 لا هتادب هتادب ىتملا ال 5 لال لا

 هنارسخ ةرثكل ىأ ةرسخ ةرافول ةءارق 0 ىءك قاقمتنالا

 بوثلا طع ىزّرطملا لاق ةرمطو هضرع طاطعناو مت م هنا عم ملا هعامبو هندر قارختاب
 ٍِس مالك ىف ضرعلا ىف هلامعتساب عمسن مو طعناف هلع لاقي هل عواطم طاطعنالاو الوط هقم
 ىلع ةريطو هضرع طاطعناو ةرسخ ا ىوطعملا ةعافش كلذ ىف ةّوذع سهم اصئاو



 ب اندنهو - 3 ل 2

 ىف فْنأ ءةَميِرَعلا ةَقوطلاو «ةّميِكلا اي ةَراَطَملا ماعلا ّلاقف
 رف :ابضخلاك لقوا ,ءابيضلاك افتر ماما تسول

 كتل قأ لافو :طيضّقنس طبعو.: ابل ناسلب ٍمّشلا ىلع لب

 َقوُقُع قع 0 اسألاب ءاوَص ني
 هللا اهامّرف ؛كَتعنَص قاف / كشك نك نكي نإف ؛ ءرهلا

 , طاباس ٍماَقَع نم َعَرْفَأ ىَرُذ قح ءد ل ! داسفإو , داسكلاب

 اكش ربصلا ىلا ةياكشلا نع عزنو فك قم ىا ىوع ىوعرا اهم ليق هناك ةّيطرش ىوعرا
 ىلع ثح !نهو قيكف رّجتو ةياكش ربصلا ىلا هنمانتساو ةياكشلا نع ةعوزن نأ ىنعبب ىكبو

 نيمادام ىلاعت هلوقك نامز فرظ انهام ليقو ىوكشلا راهظا نع رجزو ىوليلا لمت

 ركل نرمد لتع# ءاملا ىف تساو ءاعبلا ىف قنا امعماود دم ىا ضرالاو اعل

 ىف لاقي رثهلا قوقع قعتو لام ىا غاّور ميصق ىا طيلس ناسلب نأتللا ريغصلا
 ردم لاق بسلا اهلحأت. امك اهدالوا لكأت اهنال هلا نم قعا لثملا

 اعد لكاف ةرِهَح ىَرَولا [َلَهَو رخل ىّرت مآ

 رعش لملم وب برك ىبسن.نيح اهنع. هما قمر ةشياع ىف. ىريمتل ديسلالإقو

 ا( ان ةرصملا ىلإ يزن جار ق قيقمألا َجم داك

 المدد لخا 2 نيرت 2 هءاهلعف ىف

 لكا اوهّجو قرفلا نع اولس اذاو ةره نم ربا هّدض ىف برعلا لوقتو ىاهيسالا ةز لاق
 داسكل داسفاو ةعنقم كلذ ىف ةّدك اونأي مو اهتقفش ىدامتو اهّيح ةّدش ىلإ اهدالوا ةرهلا

 اناث[ ةظنحي نار اهظفج هدّري الوب قاعت اهلوق لثم ضو كا ردتملا كل روتسملا فاش 1
 نال ةعنلا داسفا فدري داسلل داسفا نال ةيانكلا باب نم !نهو هداسح هدأ نسفا ىنعم او

 نم غرفأ اضياوه نسف ىه ىندسف اذاو نسكل لاز ةعنلا نلاز اذاف نسأل اهعبني ةعنلا

 مهيلع برض دق دنج هبرم اذاف نيادملا طاباسب امزالم اماح ناك هنا ليق طاباس ماع

 نيضويبسالاو جوبتالاهربغمب كلذ عم ناك علوتق» تقو كلا نحار قتاديرةثيس هاج الأ
 هباد كلذ لاز اف غراف ريغ هنا سانلا ىريل اهمجيف هما جرخي اهدنعف نحأ هنم وندي كاف

 رعش رعاشتلا لاق كانم راسق ةأجْن تناه ها مد فزن ىتح

 اال اس نِم حَرفَأ هك لطي 2
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 هقورع ىخَت دوعلاف مقتسا ىنب 7

 تف كو لْذَملا ىوربلل علت الو
 ولع نيم مكف ىدرملا ىوهلا ناو

0 202 

 ا مف نيدكقلاو 1

 ةردكتلا ىوتلا ام اذإ ةامشعغيو اًمِيوَق

 ىَّوَط وطلاب هواشحأ َتَبملا اذإ
 0 كّوَملا حاط نأ يتلا ىلا
 ىَوسَص ٍَوَصْنأ بالا دل ن1 نم لع

 ىون : ىَوَنَلا ام أذأ قي ؟ ىمو نام
 رك وعلب هرافظأ تكلتعا اذ

 معمم م

 ىَوَع ىوكرا ام ىذّلا لهشمل وخأ لب 5

 بارفلا ىف ةنتفتم ةرسكتم اماظعا ىا اتافر اوراص نيذلا كتاباب ذل ف كتافرب ال دل

 نصي سيفن ءىق ىأ ٍةّنَصَم قْلِع اذه انه لاعب قت. ىف ودوإ ىلع عمج قلعالا  كقالعابو

 0 اهعيو هعورف عدلا ضعب ب ىف هقورع ىقدادجا ىأ كلوصاب ال ىعي كقارعاب ذل 5

 ٌىوَت ردصم كذلهلا ىونلاو ىوت ىوتلا ام اذا ةاشغيب و عننلا ضعب ىف ىوتلا ىونلا ام اذا

 ىوتنلاو جوعا اذاف وهت ةملاس ةقورعف وهمي ! اهقنسم ماد ام ه دوعلا نأ ىنعي قله اذا لاما

 يذل ىلع ىوط مملوق ىنمهأ 2 هقك ىأ ىوط عوجلاب ىأ ىوطلاب ىوتلاو ىدرلا هباصأ

 نيهجولا ىلك ىف وهو هيلع :ءاقحا ىوط قعم لا نوكي نأ زوجعو هرتسر هقك اذا زسلاو

 رعش ةدربلا ىف لاق عوج ىلع هربص نع ةيانك
 ِهَرَو راما امن تكما نأ ىلامالظلا اَيْحأ نَم نس ته

 ردا قرخثم ا ةراجلا نكت ىَوْلَو ةءانسحأ بَكَس نم نشو

 لازهلا ةيور نسحب ذل ىا خلا ىرب نأ عقيف ل اوهلا ىلا رئاطلا كرا قيلقلا قلحي نم ىنم

 اا 11 نا ايد ةاتللا كلا للا فنار رتل ىلا لام نم لع لاك وسو
 ىلا ملا دصق ام اذأ ىأ ىونلا ىون ام اذأ نيبلا ريدقت ىون ىونلا ام اذا يري نمو

 هرافظا ثعلتعإاا نعل وأ برق نم رفاسملا هنصقي ىأ «دوني ىدذنلا هجولا ةينلاو ةئايف

 وضو محلا قت نم راعتسم وه كلها ىأ ىوه سأرلا ةندلج ىهو ةاوم عمج ىوشلا ىوشلاب
 ام هلوق ى امو بلعلا 1 نم راعتسم اكشو رّككت ىا ىوع ىوعرا ام ىذلا هجاضنأ



 ]ل بسس 3
 0 ا َّك 0 0 | 8 2 ون 3

 ام بلطق الو «دراب حيد ىف ٌبرضت الف «نادحملا ٌحبَع :َّناذ

 ؛كدوذجب ال « كدوحوع .تيهاب !ذإ ةابر «>جاوب ه2 تشن

 نبع ناد كلاخ وا لبق نم اروهشم ناك ناو معلص ىنلا دادجا نم ءةنأ افرش هل ىتكو

 ىتح ايندلا رباكاو ماعلا فارشا نم نادملا دبع ناح عاطا ىا نيدي هل ناد نادملا

 0 ةرارز ىب طيقل لاق
 ناولا ثني 1 شيافوبا) تل َتْنِرَم

 ٍناسِللا َقِلْطْنَم ٍلابْلا ير ٍنْيَر نب نسيبم ىب ىف ىّقَمأ
 رعش ٍناسح لاقو

 نايب ىذووعي م ىذِل اَنِياَراَدِإ لوقت انكذ ْنَقَو

 نامل نسم ب نماهحلا | انابيب لتلعب

 هّطهر ٌىراخلل ةعيبر نب كلام نب ترا نب دايز نب نطق ىب ناّيدلا نبا وه نادملا دبعو
 ةشياع نا كلذو سابعلا ىب لاوخا ةدالواو نانق ونب هتيب لغاو دايز ونب تراكل ىب نم

 ىلع نب دمحم ما فو نايعلا نب هنأ نيبع تنب ةيلاعلا مأ نادملا دبع نب هأ ديع نب

 حافسلا ىاّبعلا ىا رْيأ دمحم بر ةطير وبا سا نبع نب هنأ نيبع ةقياع وخاو ءافلخل ىأ

 ةنيدملا نع روصنملا ءلزع نيح ةطير وخا دايز لاق سابعلا ىنب ءايلخ ٍلواوه ىذلا

 رعش حافسلا ةافو سعب

 نارا ابم ارقبا زر يح توازي البل نات
 يفالتنآ نبِب ىرظناف َلاَعَت ْنِحَلَو لأ ام خلع ناهل

 ماقا اذا ندم نم لارا عاطا اذا نيدي ناد نم للعقم در مطل ل7 نادم لاو

 ىق 0 دراج تيانح 6 ترك

 رعش ضم

 ِنيِعَس لاوت يف ٌعَمظَت َتْنَك نإ دراب ٍنيدَح يف برشت تاعي

 ٍدوُدم ٍنامز ىف لْسُم ٌهاَنَو اقرب راجلا كَلَمْوَل مات

 ييعصي نممت لافو نك .وروسهطل ةيرق اهنماديعتت
50 
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 ا ا 0 8 , تلقت تلج

 تأ فانا فاد روب هاع د 6 < ر جر 7
 ا قدسي كدلك جم راق يعن م هَنِحل

 كوقاي توقايلاو رمل قطنا رمت 5 اعضغ رجب ثوقايلا ّىلصأ كاطر

 هع مم < همه

 فقوم ىف تْنَأَأ :كيلفأ َةَلوَعو ءكيبأ َةَلْيَو اي ْممَشلا هل لاقف

 ا انستا ٍدّلِج 2 . رَهْشُي ٍبَسَحو ٍرَهظي رع

 ن 00 0 داك لع فانا "5 1 هللاو ال ءكلاذق

 ةيذوم ةثداح ىا ةعجوم قيغلا ىا ليذلا ليوطلا ٌمفلاب لجرلا دغو هنم لاقي
 مكح ادراب جرخ ناو رانلاب ربتخي ىوقايلا نال كلذ لاق امنا اضغرمج توقايلا ىلصا

 ىدانملاو ةلكاو هبلبا لعب ءاعد | نم كيلها ةلوعو كيبا ةليو اي درت رهف لاو هن دوج

 ريظن وهو كيبا نم برق وا كيببا ىلع عقو ليولا نا معا بطاغلا اهيا اب ىأ فودحت

 ققوم ىف ىتناأ لصح وأ ديزل لصاح ةقشم ىا سوم موق اي ىا ديزل سوب اي غلوق

 طشكتي ةرجالاو ةماجلا عشوم !ذه لب فرشلاو بسنلا راهظا عضوم !ذه سيل ىا لل رخث
 ل :دلج وا ٌريعبلا طقحك لاقي امناو ريعبلا لس لاقي ال هّدلج عزت ريعبلا طيح عزني ىا ىأ

 ككل نا! به عضيبملا وهو طارشلاب عزن ىا طرشيو طرشي مجاكل طّرش لاقي طرشي افقو

 قع نيبلا كل نا سو نيعّدا امككيهو ىوري دقو فرقلا لها نم كنا ىا خلا نيبلا

 فانم نبع ىلع فانا كابا ناولو تاتويبلا لها نموه لاقي فرشلاو ةليبقلاو لصالا

 ةونبو ةّيلهاجل ىف اهجركو برعلا قيره فانم دبع هيلع فرعا ىا ءىثلا ىلع فانا
 ناكو لاق راكب نبريبزلا معز ام ىلع بالك نب ىق دلو لوا وهو كلذب فرعت مالسالا ىف

 ىنح غُماو قر لل 1 القل طعن نر يدلل دسار رهتلاو ةقعلاو رمقلا يدي

 ةمزخ ىب ةنانكى ب ةانم ديع ههما قفاو هنا ذلا ةانم نبع ىّمن لوا دلو امل ليقو ليلح ننب

 رعش  :'رعاشلا لاق فانم دبع قو فانم سبع ىلا ليحاف



 سا نإ ح يل ل

 موس تاذفلاو ١ ىدقلا لاققا# الاو تَع 1 ءلوقو نعنع اراك
 و -0ع ع 3-3

 ,نيَموِي نبأ نم سأل نإ « مرد َدْيَص َمْرَح امك ؛نملا َْوَس

 نأ 5-55 1 لاما ا 8 هذ رو ١ و ٍريَسي قي

 ا رس قدور هدأ اه" كنطرلا ةطما كر كد

 ىتس ةقتبت يح كتابا لقتل ارز يد ل

 ليل اذه ةّيلح ىف ليج لاك رْدَعلا راص دقو ءدِعَت ام

 ا ىوعي ثيح ىلا لَحْرآَو ء بيِذْعَتلا نم هللا ىنحرَأف

 اس هللاو لانو :ميلع للا ىلوتسا دقو ,هيلا العلا ىوتشساف
1 

 الا ءردعلا َريِدَع دري ل تلا عسل هيض دهعلاب سيخ

 الو ىتع برغاو يمعالا هءاج نا وتو سبع ىلاعت هلوق وه ىلوتو سبع ارقاف انطبو
 يذكلاب ظفلتلا ىا نيملا غوص ا!ذكو اذنك كب ٌنلعفال الاو هريدقت رمضم هيف |!ذه ءلوق

 انهو ةنيب نملاو ةكم ىا نيمرتلل نيص مرح امك هقلتخا ىا ابذح وا اروز نالف عاص لاقي
 سيلو ايش كلج ال نئنيح هنال لفطلا هب ىنعي نيموي نبا نم سلفال قفا ىفاشلا ننع

 ققف نفورعملل مهاطعاو ناسحالل مهالوا باب نم !ذه لعفاو برعلا لاتمأ نم !ده

 قا ال ىلا هدعوو هلوقب قتويب ال ىذلا ىف هلاثما نم ىدعوو ىلوقب ىأ ىتعلت ليسب
 قابارق ىوذو ىتع نب نم ىا ىتعلت ليس نم الا فاخا ام اضيا ملاثما نمو كتعلتب
 ىلع ضرالا نم عفترا ام اضيا ةعلتلاو هلفسا ىلا ىداولا ىكاعا نم ءآملا ليسم ةعلتلاو
 هيلاخنز ىؤحا ناتاذا لمك نرف لاقي ليمكلا#ر وعلا رام * لافت هو لازتلا ندا مك
 نيرظانلل انيِب ارهاظ ردغلا راص ديري نيتالثلا ةماقملا حرش ىف هحاضي | ممدقنت نقو ءاضمب

 هبا سنا الدئدولا كالا ناككلا نع ةيانك انح هكلزكر يكول كرك رت زكر
 هلوق هنمو هيلاو هل ىوتسا نقف ةريغ ىل | دمج لمع نم غرف نم لك هيلام الغلا ىوتساف

 ىلع لابقالا ءآوتسالا ليقو دصقو نمع ىا ءاّرفلاو جاجزلا لاق ءامنلا ىلا ىوتسا مث ىلاعت
 ةقيلل شاع نم ةلماز علك نزلا (ىناكز ادع قتيعلا# قناه دهقلاب لك اه ١ يلا
 هفنظب ماعطب موخي ىذنلا ىنلا لجرلا سغولا نغولا سيسقل ريغ ىندسقو نحورأ اذا



 كك نانو ع لق

 دك درو (ةفيظت رع د كيف انش تيوب ( همسيم هدفا

 دا ما يا و0 00 ندم ن ِ 0 عا

 كارأ هل لوقُي ْديَشلاو ,ةَماجي ُقِدْهَتْسُم « ةَماصْمَسلاك َقَق هب

 ماو ' كلاذق ىَدِيْلَوو ,كّساطرق َرِرْبُت ل لكبك كسار و لكك

 ُبْلَطَي ْنَم الو ٠ , نيب ادق ٌعيِبَي نم ُتَسَلو كل اذ ىل لقت

 ,يَعَدْحَألا ف تنجم ماا تأ ناف ؛نيع تعب ارقأ
 م ان ع

 ؛ ىلحا سْفَملا ف سّلقلا نزخو « لوأ لا ىرق نإو

 لوقي ام اهتبحاص اهل نلاق حارتسملا نيا قديس اي ىرخالل لاقف نينيماهت امتظا لاقف

 رعش هيثغت نا كلأسي نلاق كل

 [كتخارتشساو ا كتابشلا دقو اخاَزيلاو :فاكفلا كوت

 رعضش لوقي أشنا رمالا هب رثك ايلف هنتعف

 ىقاغألا رارتكتك ىاام لع قورتماو حالسلا يفّتحت

 فاوَّزلا ِهْجَو ىلع هب ُتْقَرَذ ىِرابِطْسَأ كاذ ْنَع قاض اّنَيَق

 ايلول ام 0 ل ل
 اطارص جَّرْكتلا نيري ٍراوج كل ةينازلا ىبا ايرةل لق اذه ىلع فلج ام يا اياذل لاق

 هعمجم ىأ ههبوم تدهش !نه يخ ىدتعت عاج هل نكي لق هيلع نلل وي الو اهقتنسم
 ةيناثلا ةماقملا ىف هلوق ىف امكهجولا انفاض مميملا همنيم تدهاشو مهعمجم جانل مدومو

 قوف مضعب اوسلج ةعامج ىا قابط .ةهديم ف فرطلا نحرسو ههبوت ىف رظنلا ننعما

 فدهتسم _ قربلاو افصلا ىف وا ةدالجلو ةٌّدِدل ىف قيسلاب هّبشم ىا ةماصمصلاكىتف صعب
 دارا ليقف كساطرق زربت نأ لبق .افده واص ىإ فسهتسا اهل يصتنم ىا ةماجح

 نم مهثرد فصن هبش ساطرقلا ىزارلا لاقو مثار نلا هيف عضوت نغاك نم ةعطق ساطرقلاب

 ىا كل اذ جنرفلا دالب ضعبو مانشلا ددلب ضعب ىف هب لماعتي ةّضفلا نم ء ءىتت هيفو ساففلا

 دقو نيع دعب ارثا بلطا ال برعلا لاثما نم نيع دعب ارثا بلطي نمذلو مثردلا |ذه نخ

 ةماقم لا حرش ىف هريسفت قيس دقو نيطعا ىا نضر ننا ناف ةرشاعلا ف :ركذ ىم

 ةبعش وهو نيمجتلا عضوم ق قرع عرخالا حاملا ىف لاق نيعدخالا ىف نمجح ةنماثلا

 ايفخ نق قنعلا ىنحهتص ىف ناقرع ناعدخالا ىرهزالا لاقو ناعدخا اهتو نسيرولا نم



 يا ف / 57 0

 1 6-0 0 5 ص للغش ا نأ 0 0

 و هع

 تاو هون ليلا وراسل ل ل

 ةةع هل ناك هرئيخ.لاقورىمسالا لوق اذه نهبلا:بسنف  ةيقر نملك نفواعتا قذلزا ون

 نيم ء ءاسن عب سنن ناش ولا نيد[ انا لاقيو ةيقر نهلك نفواهنا تاّدج

 ىتاذ نم لغشأ أران جرخي ملو توص اذا ادولص نلصيب دنزلا نّدص دنز دولصو ةيقر

 ةرمع,ةعماخل .ةماقملا حرم قف .نيمفلا تاذبةسقو هركذ قبس دقو ملاتما ما

 صوكنلا ماجتالا ماجحإو ةروهتشم ىو ساطْوأ ةعقو تناك هب داو منأ نينح نينح برك
 لكع نيمنتعت لإ حلا لاقو جشلا مدقاو لاقتساو تدلل مجحاف ةنماثلا ىف ىف ىريرال لاق

 وبا لاق رناسلا قينكلا لصاو حارتسم ا وه قينكلاو موللا قينعتلا قينكلا قاي نم

 ىلا كار كر طلاق رتاج دع عي لم لاا قاد نا ناهد ل اب ال سحم

 هل معا نبا ىلإ ةقوكلاا نم لحجر لخد ةءاقنأ عمجت < ةفيرظ ةياكخ انه ركذنو ضاحرملا

 ةفوكلا ىلا عوجرلا دارا اهف احارتسم لخدي 00 5 لنع الوح ماقاف ةنينملاب مشاه ىنب نم

 الخل لخدي م ارح اندنع ماقا ىتع نبا فرظ اقيأر ام ١ هدنع هل نيتنيقل هع نبا لاق

 رّمُعلا بشخ ىلا اتدمعق امكنأه لاق داخل نم اّنب هعم نجي ال ايه عضن نإ.انيلعق,اتلاق

 اياف هريغ نم اههالوم اننقسو هل هاتبرق اهغبارش تقو رضح اهياف لهشم وهو هبارش ىف ءاتحرطق

 داخل نيا قديس اي اههادحال لاقف ةهدعب نم ىئفلا َصِغَنو اهالوم موانن ايفنم بارشلا نخأ

 رعش هيثغت نأ كلاسي تلاق كل لوقي ام اهتبحاص اهل تلاقف

 ءدالخ اَهْنِم اهلفآ ٌلْزْنَم هارد ةّمِطاَف لآ نم ُداَح

 ام اهتبحاص اهل نلاقف شل نيا قدّيس اي ىرخالل لاقف نيتّيفوح امعّنظا لاقف هنّغق

 ىفلا 0 000 نارلا قعر نذل ما كلأسي تا

 0 ا

 نافكل دِحاو ىشاو ناك ولو بِناج لك ْنِم َنوُماَوْلا ٍىَفّتَكَت

 ىلاقف أشوتملا نيا قدّيس اي ىرخالل لاقف ىثع اتمعف امو نيبّيزاج امهُيظا ىتفلا لاقف

 رعش هيتفت نا كلأسي نلاق كل لوقي ام اهتيحاص اهل

 يف لع لانو ان داس



 4 اب»خ كم

 0 اطلب م يقفل تشر

 ع

 18 ءحْنف ءطبأ و هل تف ا لكلا كا

 باّدكلا ةييسم نت اهبوزاجبا رئاس نم ذليخن رثكا ىهو لوسرلا ةنيدم نود اهننيىدم
 جْرَتل ىعدي ىق ةماهلا ىداوو ضرالا نم وتسم ىق ضو ةكم نم قرشلا نه» ىف ةماهلاو

 وج مدقلا ىف ةماهلا مساو لحارم عبرا وحن ىلع ةماهلا قرش فيطقلاو اسللو ىرق ةّرع هبو
 ةماهلا كرتشملا ىق لاق نينالحرم وحن اههنيبو لامتلاو برغلا ىف ةماهلا نع رجو مل تفب

 ةيليسم برخ ىف اولتق نيذلا ءادهشلا روبق ر جابو رضم ضعبو ةفيِنَح ىب لزاقمم رماو

 ميل نب ةغينح وهر برعلا نم وبا ةفينحو هضر قيدصلا ركب ىنا ةفالخ ىف باّدكلا
 رفسيو باّدكلا ةهيسم ةقينح نب دع ىنب نمو لياو نب ركب نب ع نب بعص نبأ
 هل ناك اذا ماكاو هجولاو ديلاو بوتلا ةفاظن هل ىنعي ةفاظن هنم مهظي ىا ةقاظن ع
 231 نإ نيطارع اقبط بك زا ةءآند هل نوكي نم عبطلا ىلا ليما نوكب ةقاظن
 انهاه نعو تافقو نهعلا ضقن وأ نام هنأ هثبل ة لشو هثكم لوطل هتلخ ىأ قاعي لاح

 ةأعسم قفخلا دوع قبط نع اقبط نيكرتل قاقشنالا ةروس ىف ىلاعت ها لاق دعب ىنعمب

 ةهحماكعتلا حرش ق قافخالا ريسفت قبس دقو سصيب ملو عجر اذا نئاصلا قفخا لاقي

 هالوم ىلع لك وهو ىلاعت ها لاق لقثلاو لايعلا لكلا هالوم ىلع لكلا _ ةيناثلا
 ىلوم ديز قا منا رسكلاب ىنقو هنف نم أطبا غلاثمإ ىف دنف ءطب تأطبا ىا ننف ءطبأ

 ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجي ناكر نينسسلا نيّتغملا دحا ناكر صاقو ىأ نب دعس تنب ةقياع
 1 | رعش ,.. تايقرلا سيق نبا لوقيب هلو

 اناكهكو (نميع رماانملاط اتاعظألا ُعْيَمْي نْنِفِل لق

 اهب ماقاو مم جرشرمم ىلا نوجرخ موق هجوف ران اهبتأي هتلسرا ةقياع تناكو
 قو كتمرواص و ةلجلا نسعت لاقف رمجل دّربتو رثعف ودعي ءآجو اران نخاو مدق "مث ةنس

 رعش ٍرعاشلا لوقي سنف
 :ّلَمتِللاب نِيءاَنْنَعَيْذِإ دَلَقَم ٍبارُعِل اَئْنَآَراَم
 الا ل قرب دق ىو ات ا ٌةرَلَسْرَأ ِيْنِف َرْيَغ

 0 لا معن لاقر اهتالآو دج تلا عنج امك ةلمتكإ ةانيلا لاق

 ال ما تفجا ضرالا ربخب هال فارغلا هبلأ مع حون ثعب ىذلا بناكل ىنعي لامتلا نهم
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 ةيعزو , ف عاشم ةييشو ,ةعاطم : ةرمإ وذ دقو , ةعارج ٌلَّصْفأَو

 مكي رد م 0 ورأس راين ا

 الو ع همم ريهش قب مسّنبو ' رسل

 /مالعالا طعم, مانألا نبأ كنإ هللات هل ُتلُقف ريبخ لم كمي

 11 وكلا كس كد : فانيعدلاب بعاللا رحاسلاو
0 

 تفايغا ع نال , هيدأو ليس نئم اًرَمْعَمو ,هيدانب اقهكتعم لزا

 ون و

 ,ربعلا ىنيعلو دتقرافف ءربغلا ُتادحألا تتانو غلا ماَيَألا

 هيكل َنوعَبَدلاو كَعِباَسلا هلتاقمل
 يكرم ىلإ ثجتحإ لاف مات نب ُثراخل ىكح

 انكي زل اه اذإ ناسني ال اهلج يت يبطلاو مِلَعْملا نإ
 اَيَعُم تزفَج نإ َكِلْمَْرَبْسَو ةبيبط توقَج نإ كارل ريشا

 ىريرفل ا ةماقم لا حرش ىف رطيسلا ماضينا موت دقو طلستي ىئا رطيسي

 فكيرهلاب ىركلو قرثل نيب ىأ افرخ ريصبب قىعي فرخي هنا لول ليفي وطي سئاكنلد

 [ 0 راسن يرسل ااهلاوحأب ملاعلا ىل ماثألا نبل فنا ركشلا 0 ل
 ربعلاو ريعلا ربعلا قيعلو داوشلا تداودل ىا ريغلا نادحالا ناسحل .ىا رغلا مايدلا

 ام ىلا ىا هينيع ربع ىلا رظنيل هناو هينيع ربع هارا لاقي اهبكبت نيعلا ىف ةننع نيتستغب
 ءهنم ىبيو ههركي

 قيرلا ىلع ةماجتلا لوقي معلص هدا لوسر تعمس لاق رمج نب هدا نيع نع ةماجكا ىلا نهفحا

 برعلا ةريزج ىم دالب ةماهلا ةماهلا رك اديس معطا م ىا ىفن قير ىلع وا اقثار
:29 



 نفاس

 آر لافو ؛ (مسَيَتو كلل قَلَج 1 ناشأو تت توما

9. 2 
 دع ِحْيَر اب راك : مالك ىّوحل ثهبف ٠ د نم قبُي

 ةَقرح ريكو تلا“ و ةعقب تكن ىلع سول ةدخحاو , هماستبا
 ع و

 دلقأ الإ :اًداَوَس ترش وا ءادامر ٌفِسَأ ُةَهْجَو نأكف ؛ قتل
 مظن 6 ىداهت امو َّحَشْنأ

 0 ًِر - 0 01 0 د اهم

 معاقرلا لهأ ةوظح قزرال هعانصلا ىذفهو صحح تريخك

 مهتمتملما الإ كاك م الو عا رع مرعحلا نطل ان
07 3 

 كك هنم بولقم لّوالا ناكف ريت اذا ةقرلا ف ماه نم ءالعق وهو :- هلو

 ىجل دق نابتسأو 0 يلا مهزماح قوتارتنما نأو ةرشع اا

 هريغ وا قشعلا ”م نم داّوفلا باهذوهو هلدلا نم هلدتف هتهلد لاقي رّيقلا هلوتلا
 ءابلا رسكب نهي |اذحو ننطف ىأ نُهف نزوب هل نهب ىزارلا لاق ةمالك ىوحتل نهبف

 ىذ ٌبر تيددل ىفو هل ننطف ىنعمب هل نْهْبو هل تْهبَأو هل َتْهَبَأ لاقي ىريرخلل طخبو

 ٌتهَبف منلا ضعب ىقو هتراقحل هب لْفَتْحي دلو هتلذل هل نطفي ذل ىا هل هبي ال نيرمط

 كابلز نه نيا ىا كونا عج قوبلاو اراد اهاثا ةذاختا كع ىإ ىردلا ةعقب ريدت ىلع
 ىتو دامرلا هيلع رذ هناكر يغتو نبرا ىأ |ذامر ىسا ههجو ناكف قمتل وهو نونلا مضب

 ّ دا هجر ف النرأا نم عارتخ دهر فايل لردعلا ىوحت لع هينا كسا ةناكف 3
 لاملا نطوي ذو هل فوفسلاك لعج هنا هتقيقحو ارون متولا تففسا نم ءلصاو اضيا رييغت

 ملعتلا نا رادلا ةحاس ىت طوبرم رامح ىأ ةعاقب طيبر ريعل انطو لاملل قفقي ال ىا

 رعش للاولا ىلع هليضفتو 111 31, ليك اذكر يرارلا لاق عابس فرقا
 ٍفرَشْلاو هاكلا اكراتو ينلسلاب هافِسلاب اًرِخاَق اَي

 ىكلعلا ىف اوم اَنْلِعَج ند بِي رك ا ل ل
 قفط + رك ق1 رتل رك كاد 01 نا وديلح نانح قاتلا لَه نم



 تم نوب تكف

 مظن ,ىمطخل ملظعلاو ؛دافسلا دنع بالكلاو

 طاق كراتاوفَعَتِل اهظقحأت رداوتلا ىو ىذه م

 را هليصأ 0 ديصتتعل و 1 برقم اك تقر اهف ضقأو

0 
 © هو 03-2096

 د فود لا تكسحا 0 لو

 0 ه9 تا

 00 فيقُثَت :مسسلا «ىلالز دنقل سس ا

 2 ا 5 0 5

 ماع نب كراع لاف ا ا 0 ا

 : 15- نمر هظَأو ل م نم ويا ام تبجكذ

 هنع رقنيو ( ٌبوَصِيو هيف ُدِعَصي قرض لرب دلو , ةقاح دَجوُر

 يل لس ]|

 انفال انت اج يرش ىاباةءايط انك اكل نمك وفو : تنهمر

 مايق ظاعنالاوٌربلا نيمباي ليقو ىطقل منلا ضعب ىف  ّىطنل مظعلاو ايلعلا ةفشلا طسو

 ىبن مظعلا اهنار كلدذك سيلو ىطخلاب مظعلا ىريركل رشف دق ئربكعلا لاق ركَّلا

 نمرب لو ردا هب نرييهتجم تين ةولا اهارةعنولا لو ملا كير سا
 ىف ضرالا نم ظفحال هيلا ننسحأ ميال ىدلاو تررَب لاقي كوفجي

 ىذوتو ظيفحلا# لاش ن ١+ نم اهيف نفدي ام ظفحم اهنال نم أو مكاو ضرالا نم ظفحأ مثلاتما

 ىلالز در ل ارا نكي رئت وحس لك قو نيمالاك عدوتست ام

 منلا ضعب ىو ةهقتسملا ةانقلا ىهو ةيلاعلا عمج ىلاوعلا ىلاوعلا قيقثت ىهع صلاخ ىأ

 ةداسولا ةمركتلاو جلا م كركحذا ذوصكذاف ىلاوعلا نفيقثن مكتفقشو ىلالز كتقفرو كتدروا

 هسا 0 ل ةنماثلا ةماقملا حرش ىف اهريسفت قبس دقو

 بوصو هقوف دعص ىا !دّدشم ليل ىف دعص بوصيبو هيف نعصي قمح ىا ةعاقرب ةنوجعم

 الو ىتع رقنت الو نيعبرالاو ةيداكل ىت هلوق لثم اذه بقنيو هنع رقنيو هضفخ هسأر

 اهيف ىدنهي ال ىتلا ليقو اهيف ءام ال ىتلا ةزاغملا ءامهيلا ءامهي ىق ىرسي وأ 2 بقنت
/9 



 ا يبو مرش

 هدول ٌةراجغا نارفطلاو ”برَظ اهذاخاو راغصلا ابرلا ٌبارظلا

 3سم طفابلاو :سيعلا ةوكسو سوما قفطشلاو َرَرَط اهذحاو

 ٌليقو رجافلا ظاوإلو ؛هدْنِع سيل امم تَنَثْملا ىرظعتالو
 مظن : لاتخملا لوكألا

 اناناس زر ناطمدلا# جر تاظ ع ةنلاو بطاقتك يب ارَظلاو

 يعاَضنأ عمو اهوسَق قاطُي ال د ةباد يو نابرظ عنج ئيبارطلا

 كعِف ىلع ىججب ماو داش عب وهو قرظ ىلعو نوما فذحب يارظ

 11 نسيان رود طاش لَ عَ قو اذه الا

 ظمير عجب ادرار رَملا نيمدإ ناتيطلاو : دارحلل ٌرَكَد

 مظن , مهسلا ىف لصنلا كك

 ظاعنجللو ناوظنعلاو باظبظلاو ُباظلاو ظْلّذلاو ىظانّشلاو

 0 تيكا اك نطل , عفّذلا طلةلاوا نجلا عروك نفانشلا

 ٍفّلَسل نامأ ةءاطلاو تاطلا نإ ليقو امم هنم ءآبلا لدبَت

 ا لاه هادا :تاطتطلاو# كتم َناوُطْنُعلاو , لجرلا

 طختتملا هنا ٌليقو قألا ظاعنمللو , ةَبَلَق هب ام رك ال

  مطن ماعلا َدْنِع
 ظاعناإلاو دعي رظّبلاو مطظعلاو لظاعتللاو نيطاَنَعلاَو

 لها تيددلل ىف ظاوحلو ىرظعتللو ىظع مم 00 لقي ىنح .نيداسلا ةماقلار د
 ا ضفخت | ةأرملا جرف. نم نيتكسالا نيب ةنه رظبلا رظبلاو ظاوج ىرظعج لكرانلا
 ق ةمتان ةنه ىهو ةر اظب هب رظبا لجرو هما رظب ها هصماو رظبلا نبا اي عمتاتش قو نغخت
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 ظافيألاو نور ظانلاو ظح الو رُمِظلاو ريظّتلاو ىظفمل و
 ظاظّتلاو ىلََشلاو رِهَظلاو ُبوُبسْمّلاو مظَعلا ٌفلظلاو ىظَسَتلاَو
 ظافخإلاو 0 رراظتاسخلا رو احتكار ريئاظألاو

 طاع َنوُمِظاَكلاو ُةَدَظلاو ُهَِيِظَملاو تاريِظَتللو

 ظاظلإلاو راظِقُنِإلو هل كتلاوا بكطاوملاو تافيِظٌولاو
 ظالغإلاو هلا ٌرِيِهطو مْميِظَعو ٌعِلاظو فيِظُوو
 طاعولاو ٌعيِظَُملا ٌممَتَرِم اًضلا ٌفّكظلاو كلا 6
 ظاشوألاو ناظراقلاو ٌلظ فَقللو اذقنو نتعطلاو طاش

 هب عوبدم لا تابّنلا وهو ظرقلا ىاج ظراقلاو ءرَملا نام ظَملا

 مظن ,ثاءامتإلو ٌطالخألا ظاشوألاو

 ناو 0و ير طلو طم ايلا افظشلاو نارطلا 2

 ةوظح وذ ىا ىظحو ٍظَح لجر لاقي ةوظنلل نم ىظحلل ىظنللو ماعطلا نم مغلا ىف قبب

 قيقشتلا ىكشنلا ىتشنلاو ظحاج وهف نأقنو هتلقم نمظع اظوح هنيع نظح ظحاشللو
 0 نوطلاولا مظع وا ةبصق وا دوع نم ةقلفلاو ةقشلا ىهو ةّيظقلا نم قيرغنلاو

 سرفلا َيِقَم لاقي بَمَعلا ققشي فيظولاب قزال ممظْع اظشلا ىظشلاو  قاسلا مظع
 را ريفاطالاو 00 ا 3 ل تا دوعلا ظاظنتلا راقعلاو هاظش 0

 + لدتا, يطل ىبدرللا ا ةيشايلل 0 َ لس هدول 0 0
 ىلا ظاطنالاو قنطبلا ىا' ةظحلاو“ هيف هنأ نطي ىذلا عضرللا تلا دن فشلا
 ىا علاظو اهوحنر لبالاو ليخل نم عارذلاو قاسلا قدتسم فيظولا فيظوو حاخ الا
 لاقيو اهاوه نع ىفنلا عنم:قلظلا رهاظلا قلظلاو , ىابل ةظيلعلا طفلا ظقلا 2
 نوعمج اوناك ةكم ةرحانب يبرعلل قوس منا ظاكع اظاكعو أروه ىا افلظ همد ينهذ

 مذلسالا ءاج اياف نورخافتيو راعشالا نودشانتيو نوعيابتي ارهش نوهقيو ةنس لك اهب
 ةمدباسلا ةماقملا حرض ىف اهركذ ىم ناذللا اه .ناظراقلا ناطراقلاو | كلذب لطب
 طل اذ لن لجأ ع 0 ظيسو عمج ظاشوالا ظاشوالاو.ىنيرشعلاو
 ريسفت قبس دقو قاش مه ىا ظفاب رما فو هنع زجف هلقتا ىا لُمِل هظهب لقتملا ىا ظفابلا

 3 هت انفكا| رهزفت سقو شيعلا ةىضش قلشلاو نيرشعلاو فداملا ةماقملا جرخ ّق ظهبلا

 اسس



 ل

 هسا مورس
 دابكأ ٌعَدصَمِل ؛داضلا نم .نييصب تب ْعَدصِإ هل لافف , ىَرُسلا
 مطن ءَسَحَأ توصب َدَشْنَأ م :ٌشّتهاو هلوقلٌرَتْفأَم , داةسألا

 ظافلألا هلضتن اهكل د اشضلاو ءآظلا نع ىلياسلا اهي
 ظاقيقسا هلل قرصا يع 5 3 كينغي تاءآظلا ظفح : د

 م <

 كلا ىلا قيرطلاو ى تفانلأ ع سبايلا رقلاو ىناعقعقلاك عقعقت هيلجر لماع عمن ىتتم

 دلل را نك زم روع ن عامستو لاجولا اهنا نم عاقعقلاو يدنا قضم الا كلسي
 رئاطلاب ءاهدلاو رول ىف ههّبش هناك صاد اي وار ََح اي ىا عاقبلا ةعقاب اب ىيرشعلاو
 00001 لل ا رلنو يداجشلا نم اردح ءاملا تاعقتتسم ىو عاقبلا نم كواتي .ىذلا
 لوق نم هلصأ زم لاق ىرةلاور اخ نك سحا ةسماشل ةماقملا حرش ىف ىقتسم هيف لوقلا

 اا د كلا ل ردو ةنيفرتلل راجل نمد لكلا فانه قف تنك لاق ةيبارعالا
 ىَّرَس ىَرَس لاقي اليل رفاسملا ىا ىزسلا نبا نيع ىف ءاياظلا: طباخ ىأوم .ىفب اصوصخ
 0 | ان كا ردنا ءاجر ناجل لها ةخلب فلالابو يتايل راس اذا« نرسا و: ىرسمو

 هيف ظيلغ توص ةقإلو شّقمللو دعرلا ّشجا باحتو توصلا شجا سرف لاقيب رهجا ىأ
 مكيينا هتازأللاعت هلوق باب نم اذه هلوق يوما عاقسا اهحمداف'' ,همايخلا نم جرخي هج
 لوبذلاو ةرمبلا زومعم ريغ ىطلا إب قييم هيلا ١١ لقبتو هلوقو اناين ضرالا نم

 12 كاملا مدي دلع نظل ليلخل نحو. ةومم هيفا تناك ]ذا ءايمظ .ةقتعيهتمو, ىلا مر لاقي
 ملظلاو مهلا ةليلق ايل ناسو ,نفيللا ةقيقر امل :نيعر.تاتللا ءايفط د اوما ودايمل عل

 ءدح ىو ل ةبظ عمج ىبظلا ىبظلاو قيرلا نم ال قيربلا نم نانسالا ءآم مظلا
 ةلبقو ةرب ىف امك واولا نع ضوع ءاهلاو وبظ ىنج نباو ليلخل ركذ ام ىلع ةبظلا لصاو
 صربا ماسك ةباد ةاظعلاو ةاظع عمج اظعلا اظعلاو لأ لتمر ددعلا تلق ى بظأ عمدلو

 الاجرلا نم كتلذكو ليل نم لئيوطلا مظيفلا زمظيشلاو .ةياظع اضينااهل لاقيو
 ةنماتلا ةماقلا حرش ىت ظيرقتلا حاضيا قبس دقو حدملا ىا ظيرقتلاو نظلا ىا ىظنلاو

 امأو اي ىا اجامل الو احامل الو اظامل تقذ ام لوقت قاوذلا ,متفلاب ظايللا ظايللاو ٠ ةرشع
 ام ٌمضلاب ةظافلاو ىروغلا نع رسكلاب وهف هناسل فرطب هقاذ اذا اظامل ملا برع غلوف



 نسال ا

 نبأ ِنْيَع ىف « ىَرقلا ران نم ُنَسْحأ َىَم َقَبْقَد ,عاقبلا ةَعِفاب اب

 عطقي ىرولاو ىئولا هوجولا ذه ىلإ رظن ريغ نم ةهي نب هلا فردت ا(: ءايلا ىنع ةلدبم

 !ذنكو واو ةيح الا اعم وأو همالو اقبلي ممالك يف نيبل ذا فرش ناك اهنذ ارا

 لاثم ممالك ىف سيل هنا نبت امل واو هنم ماللا نا ىلا مولا كب بحد ءابعلاو ءايحلا
 ركاذللا نال ءاجلا لع لمع نأ ىلوالاف_ ةلوهجلا م ذللا امأو َتْوَعَو لاثم هيف سيل امك ْوَيَط

 اذاو هغللا لها هيلع عمجا امم أنه ءآي موال وأو نيعلا نا امك اًواو اهنم رثكا اي
 ىلألا نإ معا « ء لصف « ةباتكلا نا ىلع فوقؤولا نم نب كاف لال تسالا ةوجو نفرع نق

 ا!دىعاصق ةعبارلاو افلا بنكت واولا نم تناك ناو ماي بتكت ءآيلا نم ناك نأ ةروصقم ا

 نعفقو ناف نيّيفيرستلا نم نيققحلا لوق لع ءاكلإ, نم رشد امك اهنال ءايلاب بنكت

 ايندلاو ايورلاو ايرلاو ايدل وحن ءايلا ىضتقي ام ظفللا ناك ناو قلالاب ندكم دانا املس

 نكي افرق 2 بتكي ءناف لجر مسأ ىحب امأو اع ناك عمك دلع امساو ايكو

 لحد نه ىضَرَو َىَذ ا نم هفلا ندل ءايلابق نضريو ىددارع امأو هنع لوقنم او لوقنلم ا

 اهنإ لكلا ىفرلاو ىسكلا وع كاسكلا لاق بانكلا ةماع ءب و نييفوكلا به نم

 توعو لاثم ممالك ىف سيل هنا نبت ال هنا غنم مثوت !دهو عاقل ةمعل 0 نيكك

 الف نوففحلا اهاو لمملا لاثلا هيفي كلثل ءابلا شكلا لم اوينكف و واولا نم ةمضلاو

 اماو روهشم ىغعلا ةبتك ىف ديزي نب دمحتو يحي ن ب نمحأ نيب ىرج امو كلنب نوأبعي

 بارو ذا ريع سبر لإ كارو ذ نم ةزمغلا هيف ام هب دارا هناف قلتخي كلذ ىت زومهملاو هلوق

 نتيان او توأهو توب تيأرو تيتأ لوقت ىلتتسسار ىأتأو ىاقل او زوابلا نم ءآشو ءأبو

 ةثاالثلا تاوذ نم ءآ دو ءابب سبتلي كمل ءايلاب ىأشو ىأب لثم بتكي نم غثنمو نينتساو

 ىاولأو ءانيلار قلالاب اهبتكت كنال ورَجو تروس الل نأ زوو

 دق هنأل رثكالا ىلع ّقبم !ذهو تورجو تربو ترق كلوق ىف كل ذك اهبتكت امك

 نيكس 1 نار تلا ةروس اهل ندكي كاف اذ ءايراءاشو ءاج ودغ ةلعل عضاوم ىف ىلتخي

 ام كرحن اذأ ةفرطنلملا ةزمغلا نا ىلع تونو كربو نمشو تيجو ءانلا اه لكا ذ ا
 1 ةزمعللو رخآ ء نت كا تقتلت الو اهلبق ام ةكرح هنم ىذلا ىفرثل ةروص ىلع ىنيبنك اهلبق

 ميقتسي ا ا هلايح ىلع باب ةباتكلا

 بنك رورجلا وأ بوصنملا ريمض هب لصتا اذأ ةفرطنملا ةزمغلا ىوس ءايلاب تدك( عيمجو
 طشوتل نهادحإ ىفو انايجحو مكاطعمو مهاحرو كاطعاو هامر كلوقك ظفللا ىلع اغلا
 هادفو ءذوع ىعتنا عضوم لا اذه هعسي نأ نم لوطا بابلا !اذهو ىرطلا .نم اهدعبو فلالا
 اذا نم ماقعقلا سوماقلا ىف لاف عاقعف اي كادف نلِعجو هاب كنيعا هل لاق ىأ



 ا
 , عاقعت اب مَلَه لاف 8 ,هاّذفو هدوم , اذ ا ْسيَّشلا َبرطف

 كك جا ناتلالا رار ءا لصف ءامعلبق لوصأ ركذ ىلا امهيف جاتني نالصف اهعر
 ةنّكمملا ىف اماو اهيف فرصنم ريغ دماوج اهنوكل تكمملا ريغ ءامألاو فورت ىف الا

 بانكو بتاكوخن ةنكازلاف ةبلقنم وأ ةسنفاز أ نوكتف لاعفالا قو ءاكألا نم

 اعدو ىحرلاو اصعلاو عابو لاقو بانو باب وحن ةبلقنملاو ققلسو ىليحو براضتو بّراضو

 نم تايبالا هننمضت ام ىلع هنم رصنقن اهثاو لوط اهحرش ىف لوصف هل باب !ذهو ىرو

 ةدئافلا ممعتل عونلا اذه نم ءاممالا كلذ ىلا قيضنو لاعفالا نم ةعبرالا تاوذ نايب
 لك ءآملا نع واواولا نع انِإ ةبلقنم ىعف ةثلاث تعقو ىلا لك نا معا ةدئاعلا لقشتو
 ىعتساو ىاحو لك ا كو الا نك يقفل دلع ىهف |دعاصف 00

 توطعا لثم ممالك ىف نوكي الف ما ربطت نإ اهيل |رعاسفا جبار تراش اذا واولا ن
 0 ورثآف فرحأ ةثلث ىلع داز ام ءاتب اولاطتسا عنا كلذ ىف ةلعلاو
 ثا)5 00 يضاملاو انيلخ ول اثآل عراضملا م امنا ةلعلا هنا ةخر "لع وبا لاقو واولا نم
 ضورو ضوح وحن نم اهلبق ام تفناو ننكس اذا واولا نال توطعا لاقيف جمعي نا بجول
 ىقو ىطعي كلوق وحن ءآي عراضملا ىف ماللا نوكي نا اوهرك امل نكل توعدو توزغو
 ىف عراضملا ىلع ىضاملا اولمت :درط اوداراف بابلا ىلتخيف داثم نوطعا وحن اواو ىضاملا

 ىلع هلالعال لِعأف ىضاملا ىلع عيبيو قاخيو لوقي باب ىف عراضملا اول امكلالعالا :نه
 انو لعافو لعف ىلع نالومدكف عونلا اذه نم لعافتو لعفن اماو باوبالا درط ىف مثنداع

 نايطعم ىطعم لا وحن نم ةينثتلا ىف ليقف لعفلا ىلع ىنعم ا اذه ىف مسالا لح كلذح ناك
 تفرع دق اذأو لهساو رصخأ لوالاو هها همحر ىنج نبا بهذ اذه ىلاو تايطعم عمك قو

 ( اللا فرم لع لوتس هنأ عا ءلصف 2 لالدتسالا هوجو. ةفرعم,نم ب ف لضالا نه
 لوعفملا مبأ ىنعي ةفصلاو ردصملاو عراضم لاو ىضاملا ىهو ىذج نبا ركذ ام ىلع ءايشا ةيناقب
 ضقاف ماللا رما كل ضو ام نياف ةلامإلاو انركذ ام ريغ ىف قاقتشالاو عمإلو ةينثنلاو
 وسكت لجر وحن ةفملاو وسكاو توسك ليلدب واو اهناف ءاسك مال كلذ نس نيقيلاب
 در ىف الو ىدر فف سيلو ءاي همال ءادرلا كلذ نمو ةوسك وح 0 ريغ ىف قاقتشالاو

 ىلع ليلدلا نكلو ىلا ظفللا ىف اهنال اضيا-ىَدْرَي ىف الو ماللا لبق ام راسكتال ليلد
 لمماف دحاولا ظفللا ىف اعيمج ةلامالاو واولا تعمب ناف هتلاما نم عمن ام ءأي همال نوك
 ءانثعلا وحن واولا تاوذ ىف ةّداش تءاج دق اهناف ةلامالا تيدح ىلا تقتلت الو واولا ىلع
 لثم نكي م ام عاملا نيقي نع لالدنسالا كش ْنَذا كعنمب الو كِنْعَي ذلف ءابكلاو ءاكملاو
 اهنوك ىف ةويحو ةوابج ىف اهلثم اهيف واولا نا مج دقف ةودتلا نم ناك ناو هناف ىّدنلا



 را

 1011 ُلَفْعَد اب ىدان ّرث ,ةقَب َنيع اب ؛ ٌةقيح اي َتْنَسْحَأ هل لافن

 ةقع اه لاقتنا  ةيضزو و «دضصنم نب نسحا ىد هال

 ْمَصال ْعَمْسِإ هل َلاقف ؛لالّتمإلا ُفرَح اهرِخأ ىلا ؛لاعفألا ءاخ
 مظن ؛ ٌدشرتسا امو , َحَسْنَأ 7 كا دع تعم الو ؛, كا>ص

 فِقَت الو باطنلل ءانن هب قيل هوا كْنَعمَع اَموَي لعفلا اذا
 فلالاب بتكي وهف الإو كيب را كف ءانلا لبق رت :نإف

 لكك كاد فيز لاو هادعت  ىذلاو ةدثلا)لسفلا <

 نسل ل ا ل غيلبلا بيطخلل ىنالسملاو مالكلاب مكيف اوغلاب
 لاقيو لكي وطلا قبيل ىمصالا ىيمدالا لاقو نيتروسكم اعم انو ماما ةقيح اب ةسفن لإ ركع

 0 تيا د روهمملاو.ءاقل سكت لكلا 0

 0 ىف براق لا معقل نزلة نع قت اج

 تف يسرقلا لسن ورا ةرقخ 1 ةراشف ف اهتايبو نبا تف وست مل © 00

 رعش ديز ىنب ار 0 ا

 را هرشز امرا ف اذ اعلا رأ بيراعتلا ىف جاعلا قدح

 نيو اهفورحب ظفللا عيطقت ءاسكك ءاملاو اناث طبض ام ىا لاعفالا ءاجم دقع ام
 نال ر علا لوطب ءاعد وه كادص مص دل هلكش ىلع ىا !ذه ءاهي ىلع !ذهو اهتيّيفن فورآل

 نعي هانم نات ادح هلبومسيكاف, ةتوص:عطقنا ناسنالا تام+اذات توذللا ا نكلا
 1 رعش ةيلاخل رادلا ىف سيقلا ورما لاق بيجي الو عممي لل مصأ ريصبب هتوم

 هوي : ٍلْياَسلا ٍقِطْنَم نَع نَمَجَْتسأو اهتز افهو اهاوص َّمَص

 تانغ هع ا ا ا ع
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 0/1 ا

 دراختسيو هياضرإلا افقي أب هرَمأو « قدوسلاك َةَشْعَتو ؛ قديِبلاك

 - م نع

 ةكشمأ رن ةكدرو تَكْنَي ضقهنن ,داصلاو نيسلا 00 ام

 ع 000 ل تاير حلا هايقنم ن

 بقسلاو قلل ظزرق#و تا م مف 0

 سققلاو نيعلا ُنكَسُم وهو ىو ىف ضرَمعملا م عجولا ماعلا
 ء اننا ةراطسملا اهل لاقُيو ةَرملا 5 يعل راطسمملاو ٠ زكر نفع

 نانسأ رخآ ٌعلاسلاو /2ب عشت الو كَحَي نم كفل ىو ؟سللاو

 نك ١ فلا تفسلاو ؛ فلخلا تاود

 ككل جعفت اذه لك نعو 0 و قيس رقَسو ناسغماسلاو

 لو هنمو توصلا حيدَشلا تالا , معلا ابناج ناغماسلا

 ؛ دادح ةّنسلأب مكوُمَلَس ىاعت

 قدرشلا# ةكرحو ىأ ةمثغنو ىذا حورلا قيفقل هب يشي سقو عرطقلا قليب ىاعيب

 اهلكو نونلا رسكو نيسلا مضب قناذوسلا كلذكو ىنيفاشلا ليقو رقصلا قب قيدّذوُسلاو ىذوّسلا

 داجاو همالك عبات اذا تيل درس درسيو قيرطلا داصرملا داصرملاب برعم ىسراق

 ةسداسلا ةماقملا حرش ىف درسلا حاضببا قسس سقو ةعرسب هأرق نارقلا درسو هنقايس

 ىلع ىرجا ام هنلاسر كع.درسيو هنلخد ىشرفي نا هتلاسف لوقي ثيح نيرشعلا

 0 هيلع لخدف ضرم ليعمت نب رضنلا نا ىريرتل ىور ىزارلا لاق داصلاو نيسلا
 ميم لاقت الرضنلا هل لاقف كب ام ها عمم خلاس ابا ىنكي منم لجر هل لاقف هنودوعب
 0 ىنيسلا نأ لجرلا هل لاقف هقرفو هيهذا ىا داصلاب كبام ها جم لق نكلو نيسلاب

 ا 1 تار دس كلا راب نكمل نقول اوسلو وطارعتسل ا: اوللاق اكد: لرد
 رهشا داصلاب ناغماصلا ىزّرطملا لاق داصلاب ناغماصلا ىرهول نع فلا ناك 0 اجاشلا
 ىأ ا ل لكلا نسبزلا اههيلع جرخ ىأ هاقن رع مش ببز اذا لجرلا خمعأ هنمو



0 

 ]انا ا
 رع

 ٠ ٍدعلل نكو ىنم َباوَصلا داخل سراق ٍدربو سيرق ىو

 يا ا سيلا ةساقس اياناشيعناابأتلدقشلتحلا هلاك
 ا و2 - هاد

 مرات لبش ةسبتو تقر , ةسبَنْلملا تاداصلا ٍنادو , ةسربنع

 نم مع أ

 0 لق ع 5 دق بتكي داشصلاب

 رار نع ران

 ع الا قصباأ نَقَصَبو

 5 22 ا

 ةييصربت مدكو هنلقم 0

2 

 اذإ دال هكضرف

 م ل 7 ل حو ىلصانأب

 رقألا َضَتْقأَو ر حصا وهو َصَعلاو

 ري نم د تاجا 2
0 

 اس ناس اس ناس ن2 نا مع

 ةتج اذ ضهنتسا مل ٠ يع نق ذقت دل

 حرش ىف هريسفت مّدعت سراقلا:دربلا سراق دربو سيرق ىو. ..تاولصلا تاقوا ىراصنلا

 هرغص مث هتاكرح ةرثكل روصم اب ئصلا ىمس هئاكو هناكم ىف ءىتلا كرحت ناشغنلاو

 تر ا هيي وضل وبلا ةعلابملل ءاهلاو تصلا بحاص ةجاّتصلا شيف ةجاّتص اي

 ام ةرتكل برعلا حاتم ىتنع كل] ليق هنمو برعم ىسراف يصلاو ءب لسلك ركل“ اههدحا 00
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 ةعرص اذا 00 هد ا 0 هك عسا ىزارلا كاد هرعشب نكت

 رمل ا .رلارعامتا ىلا تلقت دسال كلك ةسينعلاو سس 0

 ع ب كدر حو م

 ةروصقم ةأرما لاقي ادنه ترصقو قعنلاو نين روق | رود اهتمحت عم اهعلق هنيع
 صرقلا ةصراق رمثلو هتصرقو جرخ نا كرنت ال نيبلا ىف ةسوبعب ةريصقو ةروصقو

 ءاذآ ةناملت هصرق_ل لاقيو اكورَق هصرقي هصّرق لوقن مود اح عبصالاب زغلاو شيما

 بونتكم يرطب هغىلي ىأ ناسللا ىزنحي صراق' بارشو ةيذوملا ةملكلا ةصراقلاو

 قايل ايعر كاعرو ها كظفح ىعي ايعر هاعري لبألا ىنم اظفح ىا كل انعَو
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 ب الهو ك4
 ويل

 مظن ال زو نتلا ردع نما دضقأو «كقتي مو الو «َكُغُمس

 هميم ولو ىطعأ نم رركشآو اهراتآ نسحت همس مي
 وراه

 :همركم او ةوردملا ىتقتل ٍمنَأَت 1 تعط أ اهم ركم او

 /نيساب اي خوأ ىدان مث «لولُغلا اع ١١ لن ا تدحأ هلا لاقت
 سم نع

 نوصب دشن 0 ار بسلا ريسلا ِتاوَد ْنِب ُلَكْشُي اَم

 مظن ناتسعا

 اسرُد نإو ادطخ [4 ناءافاتسس ؛ ةعيتم قكلا يرو .ةاوذلا سنن

 ع سبتفآو رست سخلاو علسلاو ةقسابو بسقف يف نيسلا اذكهو

 اسَرَج ُدْحَكاَو سومو رطيسم ذر مهكل ١ ٍليِللاب تسسقت ىو

 تلاقي انزّرعف اهقربذكم' نينثا غلا انلسرا ذا ىلاعث هلوق نم هنخلا تلاتب ايٌوقَيو انصب
 لاقي تعطسا امعم ةمالعلا ةملاو اهرهظا ىا ةمب مم كتلاثب أي نا نحا ردقي ال ىنعي
 عيطسي عاطسا اولاق ارو ةقاطلا ةعاطتسالا ىرعوجل نعو ىنعمب عاطننساو عاطسأ

 كرحت ال ىو نيسلا كرمتف اهيف ءاتلا ماغدأ نوهركيو ءاطلا عم اهل الاقثتسا ءانلا نوف نك

 نأ شفخالا رخذو نينكاس د ماغدالاب ةررهظي نأ اوعاطتسا اف ةزهح 1 انبا

 لاق عيطتسي عاطتسا ديري وهو الاقثتسأ ءاطلا ىدجف عينسي عاتسأ لوقي برعلا ضعب

 لعجبر عيطي عاطا لوقي نا ديري وهو فلالا عطقب عيطسي عاطسأ لوقي برعلا ضعبو
 لاجرلا نم ىيفقل لولغزلا لولغز اي ىعتنا لعفلا نيع ةكرح باهذ نم اضوع نيسلا
 اهلوب نم ةفيفخ ةعفد نم ةقانلا هب ىصرت ام ىو ماللا ريركتب ةلغزلا نم وهو عيرسلا
 ]شل نابا احيا | طاسيلا رهو َلَعَرلا نما هدتخا نقف :ةقجحملا ريغ نيلي: لاولعز لاق نمو
 ةصاخ معغملا م لولغلا ةسيبع وبأ لاق ىرهوجإلا ىنعو ةقرسلا اذ اب ىاعي ةنايكل لواغلا

 ضعب ىتو ّمفلاِب غي لغ مغملا نمو رسكلاب لغي لغ دق نمو لْغَُي لغأ ةنايخل نم لاقي
 ىا ّنغا توصب _ ئبصلا كلذ مدا نيساي نيساياي ىلاعسلا ىم لوعلاو لوغلا ابا اب عينلا
 سردلا اسرد ناو ههشايخ لبق نم لجرلا ملكتي نا ىم ةّثغلاو مخرتو ةّدغ هيف ىذلا
 ةقسابلاو ةاونلا بلص مفلا ىف نتفتي سبايلا رقلا بسقلا ةقسابو بسق ىف ةءارقلا

 مالكلا ليللاب تسسقت هيلع لل ىا هيلع رسق رسقاو ةليوطلا ناصغالا ةعيفرلا ةرجتلا
 هب برش امو توصيل تاو ناخب سردل اسرج نختاو هتعمسذو هتعيتت ىأ



 د دوي ايضغم اًبضغم كيكو ند تّيّدَف تندف

 د ا ا يم تدنلا قفط

 10 كانت قي تما نانا

 اتكسأ ِنْيَذْللا « نّيقرطلا يَهِبَتْشُملا « نْيَمرطُملا ٍنْيَتِيِملا حشا
 نا اس م9

 رقو ال عمسإ هل لاقف ,ثلاق اَرْوَعُي نأ انمآو ءثنان لَكَ

 قو تْرج اذا تططماو هيلع تططش ديبعوبا ىكحر تدعب اطوطشو اطش طبِشتو طّشت
 اهاونب ىدجو ىنعي لجو دجو من مت ىع رثاج ىأ ىطاشل كنا ىرادلا ميه ثيدح

 اهأدف سفنالا نلعج ىا تيّدف ىلابب رطخ ام ارهظاو ىلاح رسب ام اهاوه ىف ٍىدجو

 نم نلصح اذا ةذوملا نال تكو نكح ىا دوب دوب تقاتشاو ىأ تّتحو_ اهل ءاعد وه

 رعش َلكْلا لوق ىلا ىرت. الا دك تنال نيبناعلل
 انوار الل 'د" ىريِعَب اهتقان ٌبِحيو ينبت , اهّبِحَأَو

 ريدعتلا ةقيرط ىلع قسن فرح ريغب نيلعفلاب ءاج امناو هب اب“ كلذ نبتا نيك

 را لاح هنه ىف ىأ أدو دوم دوب ليق هناك لوالا قى ريمفلا نع الاح ىناثلا لعجي نا زوبجكو

 رشح ىرجارلا: ذهبا الأ هلق ىف امك نأ فرح ىفذح ىلع ٌدَوُي نا دوي ىنعملا نوكي

 قو هطبضو هلكش عسنلا ضعي ىف هطبض صتساو !دودوم نوكي نا يأتي ىنعي قولا

 الو دل ال علوق كعباصا ىأ كرشع لش ال ءطيضو هلكش قتراو , هطخ ملققسا اهلف اهريغ

 ىزّرطملا لاق بتاكلل ءاعد انه لعج دقو نعطلاو ىرلا داجا نمل ءأعد كرشع لش الو َنع

 نقو هاعد ىأ' ىتقب باغأ كيمحتارب ىا كربقن ءاطخ نينثلاب ضب لع ىور نم.ةياور

 اذا هنأ ىعي ناتسب راهزا نع رفسي نيعبرالاو ةتلاثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ قبس

 نيفرطملا نيتيبلا ماسناو اهزا لثم ههجو نساحم نم رهظا هماثل ههجو نع نشك
 ىنيفرطم او ةففخم :# ءآرلا تغب ذب نيفرطملا ىوري دقو نسحسملا بيرغلا ىهو ةفرطلاب قأ فرطا
 راي وربما رك ل د ار يخل كل سفرا ىزرطم ا لاق ةدّدشم ءآرلا تغب

 نا انعم اهليقتتو ءارلا متفب نيفرطملا ىوريو نالَع هيفرط ىف لعج ىأ قرطأ 0

 ضييالا وهو ليخل نم فرطملاب اهيبشت اقارو انسح دق امعتم زهلاو ردصلا نا ةياورلا تقع

 نأ ىا تلاثب ازّرعي نا انمأو 2 نيفرطتسملا ىنعمب نيفّرطملا ىور ولو بنذلاو سأرلا

 ل م 0



 ا ميا نيا 09 09 م

 داخي دف تدتغاو تدنعاو تهابو تهاتو اه دق اهردق
 ن مع ن مر

 ةجو جو من ربك تطتيو . تلطشو ينئقراف ىتقران

 ندمت لبات نمو دغش رق ىمز ٍنْهَن ٍلَفكن مو ٍنْعَج رِمِجاف نو
 قوي ةرزوم نم فرشأ ام وا ه دوهن نأ قىعي رسكلا نهلاو ليوأتلا ةنوم تنبتنح أنهبو

 كشفنا لع ءاعضازفر ةبدنلا ةغيص هذليو هلوق ىعتنا' بابحالا ناكرا رسكيو بابلالا ىوق

 اذا اضيا هنعو ةذليو ةبدنلا ىفو ىلبوو كليوو هليو لاقي باذع ةملك ليو ىردوجل نعو
 ةرورض ىف نشبت ارو لصولا ىف اهتف نحو فقولا ىف اهتبثا ةبدنلا ىف ءاهلا نلخدا

 ةفوكلا لها لوق'اذه ىعو نينكاسلا انا ريخك رز ردعلا فرخ اك مضيف رعشلا

 رعش ءارفلا نةنأو

 لجألا لك ةابراايأ اَرْذَه لبنا كاَيإ ايران تراي
 رعش م سيق لاقو

 اهْييِسَح تنأ مث دليل َنسفَبِل . ىلأش لأ ءابَر ايأ تْلقف
 لاق ىعنتا لصالا نم جراخ وهو ةرصبلا لها سنع ةّك هنم ءىت سيلو رعقلا ىف ريتك وهو
 رعش ةيفلألا ىق كلام

 ذرت دل اهلاو ٌكَملاف أشت ناو درت نإ ٍتَكَس ءاه دز اًعِفاوو

 ةمومغم ةرورضلا ىف ندبت ارو. كاصو نيئتت دل ءاهلا «نه. نا افقاو و هلوق حرشلا ىف لاق

 قى لاق ةفارظلا انه فرلظلا فرظو نيهجولاب لصولا ىف اهتابتا ءارغلا زاجاو ةروسكمو

 سعاتت فرطو ءةئقفلاب ىا فرظلاب ىدهملا ةحاعب.فرظلا .لمالد نم نا ةرشع ةذماثلا

 شعان هلوقو كلذل رامتلو ركسلاب ىصوي امك هروتفل.ساعنلاب فرطلا ىصو ني نحب شعان
 قفيسلا# كح اذهلججا لعل ايهق مؤ الرد تاق: يدا هنا: هكهي نمكتلا" ىلع ةلئع !ذإ معن نم

 ريغالا نعمل اىينلاو نودلاب ةيلورلاو: قيصت_ءانلابا سعات: ليق هسجتا يعمب ةيبعت

 هعقر :فرطلا شهذن ىرهوجلل نعو عوفرم ىا نتوعنم شعان هلوق نم دارملا .نوكي نا لمقو

 ردكش ميو لاق
 موخبَم اك 07 هيداني يداني عاد نوع ” ام د قدطلا شعني دل

 نموه تفابو ؛ :ترّبكتو"ىا.نفاتو امن اذا ءاغز عرزلا اهز نم ذلعو داز ىا اهز دق
 هجوب ئا ٌدخ نكي تراص ىا ندتغاو ءهروط زواج ىا ىدنعا نتدتعاو ةةاغابملا
 رادلا نّطف ئزهوجل نع ندَعَب ىا ىطمو ءهقش اذا ضرالا ٌنح اهّبحي نم بلق قي



 كا

 هل لاقف ( صان ردْوُجو اوم ةردك مالُع ءانيتسا ب

 ملقلا ٌلوانتف ف « مداشملا نم نكت الو ,ميداتملا تايب كي

 هلي نك دا هدا دقي ٌكَقب بتيز تنيز

 ىهفس ىنا نب ريهز هب لقم نْمَف كلتم راس لوقلا اذه عنم رتك اهاف متنم رطع منيب

 و رعش روكك نحف

 ريس رس رستم ا راظز اونا است ا
 اوقد نق ملوق قى ارطع اهطونح 1 امناو طونملل عييت ةأرما نناك منم نأ ممضعب معزو

 وه 0 اذه قاقتشا نا اولاق نيذلا معزو قوملا بيط اودارآ مثنال مثنم رطع منيب

 اهيلع برعلا ءايحا ضعب دروف بيطلا عب عيبت ةرفخ اهل لاقي ةأرما تناك اهنا مث نَّمرطع

 نم مت نم اولعقا اولاقو كّملوا ىف ىيسلا اوعضوو اهموق اهقحف اهوفعفو اهبيط اوذخاف
 متنم رطع مغهنيب اوقد دق غلوق ىنعا ةهلح موي ىف لثملا !ذه راس هنا نورخأ معزو اهبيط

 بردلل نناك هيف نال رسب ةهلح موي ام ليقف لتملا هب راس ىذلا مويلا وه ةهلح موي اولاق
 قارعلا كلم سيقلا يرا نب زول نيازوملا يي ماعلا فالموت دا 150

 بيطت نناكز بيطلا نم نكارم ةكرعم لا ىلا نجرخا اهنال ةهلح ىلإ مويلا !ذه قيضا اصتاو

 ناك ةأرما مثنم نأ 0 معزو اوناغن ىتح كلذ لجا ىم اولتاقف رد ىف نيلخاولا هب

 كرطع ام سب اهل ليقف ةامدم اهلها ىلإ نجرخت رهفب اهفنا قدف هترفانف اهجوز اهب لخد
 ىا ميّئانملا تايبالا 9 ةيقحولا ةرقبلا دلو رذّوِل سانق رذوجر داثم بهذف كجوز هب
 ةروس اهههبشل نامأوت اهعناك اًيطخ اسينجت ناسّنحم اهنم نيظفل لك نال نيمأوتلا تاذ
 بوش هنمو دحاو ىنطب ىف نادلولا اهو نيمو 1 ىلا ةارملا اهلصاو مام ع ىهو الكش

 ةراعتسا كلدب تايبالا :ذنه نفسو امناو ناقاط ناقاط هنمحل دس ىذلا وهو 0

 انفال لْعواىنقلا نهتلا: ليف هب دهن.ةذاير. هكر ؛برلقلا لتلا ن0
 ردصم دوهنلا نهنلاب داري نأ امِإ هي سهن :ذايو هذلتو هلوق ىزرطملا لاق لفكلا نهنلاب

 نوكي وا عضاوملا ضعب ىف ناكرتشي نق اهغنا ال لوعق ماقم لْعَعِل ةماقا هعمنن م ناو دهانلا

 ةدوهن سهن دقو فرشملا ميس وهو نهنلا سرفلا نم اناشسناهفارك ننس اح

 مو تافصلا ىف ءاج نق نهنلا نا كلذو رهاظف اظفل امأ ىنعمو اظفل ةّملا ىلا برقا تو

 ىدتلا نود رزوملا ءب داري نا يدتسي عابثالا وهو ولتلا ناذلف يقم اما او رداصملا ف حك

 رعش ١ ءهلوق ىف هب حرص دق مامج ابأ نأ ىلع



 كفا ع

 ُفِّيَصَم الم بخت الو ني ٍحامّسلا ثبف سي
 كف لاوشلا 4م نتف لاول د والو

 فَّشقت ولو ِنِيِنَص لام 1 0 3

 فيرت ام غبت الو تبت 0

 رطع اي ء مدمتسع اب ىدان مث ,كاحم تلك الو «كادي َتلَشال هل لاقف

 مملوق نم راعتسم وه ةطوقنم ريغ اهفورح ةملكو ةطوقنم اهفورح اهنم ةملك ىنعي ةفلنخلا

 ءاقرز اهنادحا نوكي ناوغو سرفلا يع ىف ىيكل نم هلصاو نوفلتخم ىا فايخا سانلا
 اعيح كيلعا لزن ى) فيصتا , ةسداسلا ةماقملا حرش_ىف هريسفت قبس دقو ءأدوس ىرخالاو

 6 ئمعلا حاضيا مّدقت دقو معنتلا ٌدض قشقتلا ىّشقت ولو ةريتك ءايعا بلط ىا نتف

 مت نيلبل نمب ىوهملا قنفن قنفنلا قنفن جقرم او نينشقلا بوتلاب قتكا ولو ىنعي ةسداسلا

 افيز راص ىذلا ىا قيزت ام ةّدوملا ىف بلقلا نبات ىآ نمش ت عساولا ىنعمب انه لعج

 متعِملاك متمتغلا متمتغ اي نيكسلا ىهو ةبدم عمج ىدملا كادم نلك لو هلاوحا ىف

 ريركتب مّنَغلا نم منمتغلا لصاو هتعاش نم :سيري امع ءىتن : هينثي ذل هسأر تكن ىدلا

 يا ىوربو مثنم رطع نم مأش | برعلا لاثما نم متنم رطع اي ماللاو نيعلا
 اماف لثملا بيس ىقو هقاقتعا ىفو هانعمو مالا اذه ظفل ىف ةاورلا ىلتخا دق 5 لا
 ءالعلا نب وزتع ايأ ناف ةانعم ىالنخأ اماو ماَمَْمو مقْنَمو َمتَْم لاقي هنافق هظفل ىذلتخا

 نوراطعلا ل لينس ىف نوكي ءىق هنا نورخا معزو هنيعب رثتلا متنم لا نا معز

 ميد ندعم ءآ دوس ةرمت 1 نا ممضعب لاقو شيبلا وهو اولاق ةعاس م مس وهو ليتسلا نورف
 ءاهبذلا رداسك عوضوم مهأ مكنم نا اولاقف هقاقتشا فذلتخا امأو ةأرما منأ متم نأ موق

 7 رد لصالا ناكو !اىحاو امنا العج لعفو مسا متنم نورخا لاقو مالعالا

 مكن لاقي ادي اذا مكن نموه نورخآ لاقو بارعا فرح ىوالا اولعجو من نم يناثلا

 7 00 3 سانلا من امل نيد ىفو ريش نود رشلا ىف كلذ لاقي ءيف نخا اذا اذح

 لقملا بيس ىذلتخا اماو مّوشلا نم اقتشم امنا هلع هناف مشم هاور نم اماف هيف اوذعط

 عيبش ةراطع متنم تناك لوقي مضعب نا وهو ةأرما مبا مننم نا معز نم لوق ىف وه اهئاف

 كلت ى اوتيقسي نأ هيلع اوفلاحتو اهييط ىف مثيديأ اوسغ برأل اودصق اذا اوناكف بيطلا

 اوقد نق سانلا لوقت ةارملا كلت بيطب برال اولخد اذا اوناكف اولنقب وا اولوي دلو برذل



 هنا < نب 2-0 نص يب

 ٍنَّمَم نَمِب ىِحَتَي مشت ىنَتَنَتَم ىبَنَجت ىفتَّرَنَم

 كبيس كحال ل ار الا يّشلا رق انف

 , ٌبِرَطُم اي ؛ ٌبْرْكَأ فَمَه رف الو ال ىف دروب امك ءالط ني
 ونع نم ا سا تح

 مقرأ هل ةلاقف") ةيف ذل لاثع وا , ةيجد مج كي َقَف هنم برقا

 مظن , مرو ٠ عقلا 2 « نال بّنجتو ,:فايحفلا تايبالا

 ىا تزنف قرادع ةلازا بلطي ىا ىنغض ىئشت غبي ىئاولا وا لذاعلا تيبخل نيبخ
 ريع ىم ءاكبلا يشنلا ينشب ٌىتفرص ىا ىتتف ٠ ىزؤارتحا" ىق ىلإ ىتجق نبتو

 ىف ىذلا ريمضلل نايب كاط نم هلوق كلط نم كيف كروب هنيز ىا هربح ام ىلا باقنا

 الو ال ىف كروب امك ىبظلاو ةاقلاو ةرقبلل قلظلاو ىلظلا تاوذ نم دلولا كاطلاو كروب
 لخد اًيبازعا نا هباتك نم نهشتلا لصف ىف سخرسلا لجالا مامالا ىح ىزرطملا لاق

 كراب امك كيف سا كراب لاقف نيواوب لاق نيواوب ما واوبا لاقف هدا همحر ةفينح ىأ ىلع
 نيواوبا سهشقلا نع ىلأس !ذه نا لاقف هلاوس نع هولأسو هباعا ريتف ىو مت الو ال ىق
 كيف هدا كراب لاق نيواوب نلقف ىرعشالا سوم ىأ دهشتك واوب ما دوعسم نبا نّهتشتك
 وغ نيواوب دهشتلا نا معا ىعتنا ةيبرغ ذلو ةيقرش ذل ةنوقيز ةكرابم ةرجت ىف كراب امك
 الجر نأ ىح هّيبنو هدبع ادتحم نأ ههماو هها الا هلا ال نا نهما دّهتلا ىف لاقي نا
 نما لالالا ذاب كيلع مَع لاقف هب ىناك ةاكش هيلا اكشف همانم ىف معلص ىنلا 8

 ىت لثملا اهب برضي ةبيود ايرطقلا برطق اي :برقأ كيزلا لك لاقف كلذ نع نييريس
 دقحم هباب ىلع ىريف راحالاب جرخي ناكهيوبيس نا ىكحي لجرلا اهب بقلي مث ريسلا ةرتك
 مج هبالا فرعي الو بقللا اذه هيلع بلغ مث ليل برطق ننا امنا لوقيف رينتسملا نبأ
 ىجدلا امأو لاقو قئافلا ف ىنج نبا ءاكح ٌكاسكلا نع ىجدلا 000 ةيظلا ةيجدلا ةيجد

 0 00 ورمل سلا كي ناعسرأ وجدي اجد نم هنال واو همالو دحاو هنا نحن اندنعف

 "ل 5 ناهص اهه ىف نيملا نعو نول ن مو يملا لغ نيثحا لاقيف نا ى تان سرس اال
 ا 0 ٍٍ 2 زدفعاكملا لاق

 ا نرَّزلا َةَعيِب اوُبَح نبارهلا َىْتَم ةعراحأ ىتوم لك اهب ىني
 نا فافلاو لعراضتللاذ نيرا نبارهلا نا اهدحا هجروا ةثلث نم رعاشلا !ذه طلغ ةزمح لاق
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 ينس قمت ع بَين يِبَح نبيرش بيَج ٌصغ و تَنَبَت

 اى نمارخلاب تك سنازفلا تايبالا هلال ايم لع وأ يع لدرلا دقني نا
 سئارع اهاّمبو ةطوقنم ريغ اهفورح ىتلا تايبالا نع لطاوعلاب نكح اهكة طوقنملا تايبالا
 3 طقم لا كترفالا هوه نوزعلا ةديز تناك ىفيرملا لاق ظقتلاج نّيرتلا+ نم اًهيه.ان
 ه1 لادن دك رزقلا عقرلا سييفنلا نئافن نكي [ طار. .يايقجزلابزاغبم طقت اهيّدح
 |!دهو رادغقالا راهظا راعشالا :نه لتمب ضرغلا نا ىتخب الو نفعض مزاي ذل ام اهموزل

 قا ئعف سئافن ريغ نايبالا كلت نا ركذ ام ىلعو نسمتسم نيب هيف عقي اق نفلا
 ا ةاسل هرج ىف هعضو ىاأ حوللا رهتحا عطقو ىا طقو اهباب ىف لمع ام

 لصوم لا سنج :ج نم نايبالا دن ىنتتنجم ىنتتتف هلوق ةارمالا مما ىجتو انوفجي ةريص اذا هنئج

 ل دقلب اهممت لكل !اهنر رجو الا ةالعاهنف نبيل كاتلك ررطعلاورغعلا ٠ ىجت نأ وهو

 تضر عمجا ةطوقنم اهفورح نا ىمو ىرخا ةعنص عم اذه ىلع ةّينبم ةعطقلا كلتو طخ

 رعش  ّيصافلا نقنا ام هلاقمو عطقللا لوما

 ًءاوذ ٌتدَرَأ نإ حادر رادو ةَراوز رادو ٍروُزَرز زاد رزو
 سىنع ىنيرشعلاو ةقلاثلا ىف ةريسفت قبس ىثهتلاو عونتم لل دنب ىا ىنجن سعب نتغي نجنب

 رع للرتلا ىف :ىرتجبلا لاق ىهتلاو هينلا ريثتكى قتلا يلم ىريرخل لوق
 ٌلوُبقلا ٍسْوَرلا ىلع ْتَرْطَح امك اهايناج ِجّرأَف ْتَرَطَخ اذإ
 ليِقَّصلا قْيّشلا َنَسْمعْسُي نق عملك ىزملا ةاههللد ومكر

 ضيغن ىقتقبب للا نسح ىأ مغ ةاخراو هيحاص هضغ ىأ ضيضغ نفج ضيضغ

 ضّيفت منلا ضعب ىفو ءاكبلا ةرثكب ىفيو ضيغي نا وهو ىنفج ءأم صبغت ىا ىفج

 ا تل دمع نمر عت ىتتلاو ىزلاب ىا نيتنيزب ىعمد ناليس ىإ ىفج

 قر اذا بوثلا قم نم رهظي ىا ٌققي قزم قر ٌقِشي ممل قشو هقراز هلزه ىأ هفشي
 شغ ىأ بيج: شغ ةلكب ىا:تفنب راتخا ىا ىنجا ىنيبنجت تارت ام تن اراك

 نييزتي جرفلا نع رازالاب ىنكي ايردصلا نع بيجلاب ىنكُي دقو ةنايخل شغلا نطاب



 د او4 ْق

 ددطلا وَسَح هدرا ا 0
 5 رزان

 الو ا لجعمألا 7 ام

 ةرس هس اللصإ 0

 هطع هبل عدلا لككصللا

 حاد و : كسلا دارصإ الو

 عاكملا ّلفأ رس ام هيو

 حاطم هواش ام ملا

 جار رول لظملاو ةكطام
 تار ساك دل تار اخ و

 حانمطلاو «ءاوفأ هعدرو

 هيتفللا هليل لو رق .رذخلا أ ا يمن تنسخ هل لاف

 قىح ىاطابب راو انف , ةريوذلا رق اب « ةريون ب ذأ ' هوفصب

 نإو « سدارعلا َتايِبَألا لخا هل لاقف :ىطاعملا دعم هنما لك

 نم دورلاو دأرلا ىرهوسجل نع حاذر دور ىرقا ةادغ ىوك ىثشتو نييرشعلاو ةسماخل
 م زازتعالا دورتلاو ةدورو هدر لاقيو_ نازومغم اهه ديز وبأ لاق ةنسلل تالا ءاندلا

 نمر مكأملا هده ظعلا”كاررألا هليقثلا ءاسلا نم حادرلاوبدانراو ارد 01
 نا اضيا هب فصويو اهترثكل ريسلا ةليقثلا بئاتكلا نمو ةعساولا ةهظعلا رجتلا

 حّدر نافجو حادر ةنفج لاقي ةهظعلا ةنفجلل ىصو لصالا ىف وه ليقو ةيلالا ملا

 وعش ةتيتما لاك

 داهلاب كبي رُبلا بابل هالم ىّريِقلا َنِم حو كل
 ةسيرهلاو أ ىوشم ا قّرَبلا ةسيهشلاو اة نبهش 537 داهشلاو ىونبألا] ىزيشلا طلخب ىأ كبلي

 هحوط ىعمب هحاطا نم كلهمو هاييا ملاوس ةلّم ةافعلل قلتم ىأ حاطم ةولاس ام هلامو

 لتموه حار ساكهل احار اسك دلو كيلا نقم حره ىف جيوطتلا حاس

 عفر حابطلا حايطلاو ني تذلسلا كاناك نك نسا 3 نيرشعلاو ةعبارلا ىف هلوق

 مارو ع عمج روعلا حاهتلا روهم روعلا رهم ام هيلع ةرشع ةيناتلا ىف همامج ىعم نقو رصبلا

 حدملا لصحو لاق هناك هنقرفتو ءايشالا نيب ةزيبمح احودمم هلعج ىذلا نأ نيبلا ىنعمو

 الثم حاملاو روعلا بربض ء ارو ةهلملا رهم غلبب لا ءاروعلا ةكبقلا رهم ناب ههلع ءل

 زاجم !ذهو ممدقمو موقلا سيئر ريدلا س ءار'ريدلا ساراي ةهمدلاو ةليمكل لاعفذلل

 ةريودلا ةريودلا رق اي اهب تاحذ ىف ههّبه ران ريغصت ةريون اي بهارلا ىف هلصاو
 وه ىساعملا دعقم ىماعملا دعقم هنم لح ةلاهلا ىا رمقلا لوح ىلا ةرادلاو ةراد ريغصت
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 مسسي
 ككاو[ 1-5 ق ندم

 ل 1 هو دراردخالا صرفل 'ءدصق' قف" تغواطف ؛ ناومص

 د هيلا َتسَلَخ ٠ ”احال 20 0 را اح د
 - ل

 ا : قطاوَصلا َتايبَألا حشُتأ 2 : هديب 0 ىلا
 نام ساس ن

 ا معو اع ا 0

 6-0 عارذأل لل :ءاضشما نافل الدكت كاردإلا حشو

 ءانبا لاقي تالع دالرار فايخا هاتبا ىا نآونص ريغو ناونص ءقلخ ءاسو خاش اذا
 !دحاو بالا ناكاذا نالع دالواو ىذه ءابالاو ةدحاو ثُمأ تناك اذا فايخا ةوخاو فايخأ

 عج ىف ناونقك ونص عج وهو سحاو اهلصا ىلا نالخنلا ناونصلا لصاو ىتش تاهمالاو
 هلصا هلصا ىذلا هقيقش ىأ ىنأ ونص سابعلا هلوقو همبأ ونص لجرلا مع مء مع هلوق هنمو ونق

 قايحو اميإ ىوري 257 ىب شهف سنلا ضعب ىفو ةشاشب ىذ هجوب ىلبقف ديري ى شبف

 ربعلا ةيجمسسما ردك هتيفيكو هتقيقح ىأ ههنك غلب رمالا هنتكا هقمح هذك هننكأو

 ءالولا مت ء هلوق هنمو روكذلا نم مثربكأ لجرلا نلو ريكو اضيا ربكالاو ريبكلا 0

 ىلا ملال ا اع نحو ءتلولا ب ع ىقنو قتعملا ار الار ن

 ككل هلملع لع تا ايقلا ناك سرافلا ىلع وبا لاق" ةليغاك اهدحاو ريغ نع 3
 ةلعفا ىلع رشكُي دق مالغو زوو فيغر وحن اثلاث هنم نيللا فرح ناك ام نال ةهيغا ءاج
 هلتمو د لسا ار ةيبيصأو هيليغأ ىف ريقعلا دا :نعار اح

 مالغلا ىصلا ىرهول لاق ةلطملا ىبعا ىبا نما ةيايغا كي ملا قو ريتك برعلا مالك ىف
 ريغصتو ةللدب 0 ا

 ْمَقو 1 قف جردت كي ردع يا 3
 عضومو هب رجت ال ىتلا ةيشعملا ضرالا امهل ثلاث الو رك رخل ؟ ةيرشلا سوماقلا بحاص لاق

 اهب ىنكو شحولا رقب اهلا اهلا لصوو اهل طقن ال ىتلا يأ ىا لطاوعلا تايبالا تايبالا ةقيرطلاو
 ى لاق مانسلا ةهظعلا ةقانلا ضو ان موكلا موكلا لمجاو لمعاو ناسلل ءاسنلا نع



 مس

 تقر مك

 ءريطلا َفوِفُخ اهو تفَفَحو نيشلا ةبفأ تكلم ؛دافللا

 اهف ,ماتألا يناثأ ءاهّعيِبَر ُتْعَبَبراو ءاهعوُبُر تْلَلَح دم لَ ط
 ,ريعولو نع تلك رص نأ لِ .ماوألا ىووشو ٠ , مارغلا قش

 َحَرَلاو ا لالا ىارتأف ( دعوشو كعب نيَبلا ٌبارُع ؛ راطتساو

 لفأ ةعافر رمسأو ءاهتعقبب قاطصأل َصْمم َحِصْقَأ ْنَأِب ءولشل
 نيخ :مجيرلل ٌضقنأ اذإ « مجتلا عرس اهيلا 7-3 اهتتعقر
 دف اكش قرط َمَل ؛ ءاههسن ح حر نوْدَحَوو , اهموسرب تنيك
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 ريغو نآوضص ؛ نايبص ةرشع :دنعو 0 ؛ ةريره ا

 عيبرلا لكا ريعبلا عبترا اهعيبر ءالك تيعر_ىأ اهعيبر تعيتراو ىنيعرسم اولحترا ىأ
 ىرعوجلا نع نامزلا جزا أ مايالا ف ذافا 2 ءالكلا نم عيبرلا لصف ىف نيني ام عب عيبرلاو

 ارحل نو اهنياق سومتلا ياغي اك ىيمكلا لاق هتيراد ىأ هتيراد ىأ هتيناف ورم وبأ لاق

 رصقا هصرح نع ىأ هعولو نع يلقلا رصقأ شطعلا ىا م اوألا ىوريو هتك ةبيناق

 ىلا رداصملا لسحأ وغو ملولا عولولاو هلني و هنع زي هنع رصقو ةردقلا عم قك رمالا ى نع

 انههلوق ىلا نيبلا بارغ راطتساو علوي َعِلَو هنم لعفلاو ءاغلا فب لوعق ىلع نءاج

 قم نيبلا بارغو اهب ىتماقا دعب بلح نم جورخل نمزع ىنعي لاحترالا نع ةيانك

 ئمعغلاو مهلا نم ىلاخل ئا ولتل لابلا ٠ نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ

 ىزرطملا لاق جلا صضصمح سصقا ناب مه هبوشي ال ىذلا طانقنلاو حرفلا اوزيل كولو حرم او

 اودارا اذا نييذادغبلا نأ ىتح؟ةعامجلل قافثاي ةعاقرلاب فوصوم ماشلا دانجا سحأ صح

 لاف جرلل ضقنا اذا مجنلا عارسا ةريثك هرداونو ىمح اولاق قمحالا نع اوريعي نأ

 نم اهانظفحو اضيبا لاقو نيل نيطايشلل اموجر اهاتلعجو مباصمب ايندلا ءاعبلا انيز دقلو ىلاعت

 وهو مير عج موسرلا اهموسرب _ نيبم باهش هعيتاق عمنلا قرتسا نم الأ مجر ناطيق لك
 لصا هريرغ ربداو هريره لبقا دق اهحير ٍبيط ىأ اههسن حور ةبرخل لزانملا راثا
 ريرهلاو نسفقست دق ىهو ةرغلا نم نسل قلشل ريرغلا زيره لبقاو هريرغ ربدا لثملا
 نم نوكي نازك رة هنسح ربدأ ىأ حابنلا نود ام لصالا ىف وهو ُيِكسلا قلخل

 ريرهلاو هلبا بابعو مويغلا ليلق ىأ هلبا شيه لاقبب امك بط عساو ىا ريرغ شيع مغلوق

 لجرلل برضي ةزكي ام ءاجر نيطبسياام هنن نقذ' لبق هناك هفرك اذا هرزغ نم ةوركملا



 ده نون كك ل

 | هّنِإ ّرث  هقوُنُك لمآ , هتوُجت َنَسْحَأ اف هللا َهلَثاَن ىضاقلا ّلاقف
 ال نم ريس رس هل ّلاقو ٠ نيعلا ند ةرصو ٠ ٍنيدرب ةددار َبحكأ

 اذهب اهَدَم ليف , ةاتقلاو َمهَشلا ىَرَت نأ الز فافتلإلا ىري

 :بارتغإلا ل مف ىوارلا لاق ءابدالل ىادختا امهل نيبو , ءابدل

 0 ّباجو َلاج نم هلم ثعهمَس الو «باجتلا اذهك

 ةيبلخا َنوعَجَر "لاو هه داشلا ةماقلا

0 0 

 ةيوجمر هضر كع نيب ةمركدلل صاعلا نب ورمجو وه ىّلوت سيق نب هدا دبع همماو ىرعشالا
 ٠ ةروهشم ةموكلل كلذ ةصقو اًهلع علخ ىتح صاعلا نب ورمج هعدخو نيفص موي سعب

 افا نأ ىورو 3 كذاحخ 6 كك كلذ دعب بره ىسوم ابآ ىأ م اهتابثآ نع ىاغنأ اهترهشو

 وهو ابس نب رعشا ىلا ةبسن ٌىرَعْشَألاَو نيعبراو عبرا ةنس ةفركلا ىف قوت ىرعشالا سوم
 نبن وه رعشأ ليقو رعش هندب ىلعو هتدلو هما نال رعشا هل ليق امناو ىنملا ىف ةليبق وبا

 ديري هقرط ىا هنوجت نسحا اه :ل لاقف ىوريو لاقف بهي نب سيز ىنب ددأ نبأ

 /0 ىا نباب ها فاي لامغي ءابكل اذهب اهندي ليف دلعفو الوق هتافّرصتو ةليل ىق هقرط

 1 ءاهلعلاو ءابد الل, (عيطم فوك ىا ءابدألل ىادخنا هكفزر
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 نيعبرالاو ةسداسلا ةماقملا حرش

 نم هل اي بلطو بهذ ىأ ءَبملا ىف هببا ىلا عزن غلوق نم ذوخأم اذه قاعد ىأ تعز : عزن

 اني تل انيق هلوق_ىف هلثم بّعنلل هيف ماللاو هل ىف ريمفلل نايب بلط نم هلوق بلط

 ا" لايعلا ليلق ىنعي ذاخل نيفخ ٍرْمْغَم ىف ْةَرْيَق نِم ِكَل اب زجارلا لوقو ليس ّيَح
 ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هريسفت قبس ذاخلل فيفخ ملوقر سرفلا رهظ نم دبللا عضرم ذاك

 موقلا قخ نففخو مكتلو رمالا نايرج ذوفنلاك ذافنلاو عيرسلا ثيئَلل ذافنلا ثيتح
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 كلتَسكا ءاهئارتجا ررغو ءاهيأر دع فلا 5 5 هَ

 ةلمجلاب ليصفتلا ع ِنْعآَو 0 كتود
- 2 0 
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 ن9

 سا ف :تنيتو ام تنبت ةالال

 مظل اسم كا
 َعِدَصنم نمو ِلاملا لمشو ىجتتف ىذالاب كتنيجي م بقعت ةعت لا كديور

 3 0099 هب 5 م : 7-2 1 ع 0 - 7

 عدخ دق َنيِنرَعَشألا ْميَش كلبَتف ةَعيِدَح ىتم كتءاس دق كت نإو 3 ف 02 6 02527262 2 ند 507 7 ُُ 2 0

 مهيف نيذلا بكرلا ىلا نلسراو رعشلا نظفحو هيلا عتتت نلعجو هقطنم مي

 ىا لع ٌنَْأف كتجاح تقرع نق نأ شاذخ ىلا تتغبو اولزنف ةليللا ابااولزتا نأ

 ال. نلاق ضر | نم الا ىقتلاو ىوها نم الا مكتا له ةّمإ اي نلاقف اهما ىلا م00

 لاملا عج اذ م ىلا كوعدي امو نلاق انادخ ىنيعكناف نلاق كاذ اف
 هل ادب اض اّنع ءانقرص نكت ما لاقف كلنب اهابأ مالأ تربخاق لاملل اجيقف لاعفالا سلا

 اهلسراف دّمحي درولاو دَمَرُي هرملاو دما دوعلا لاقو سف شادخ مثيلع !دغ اومبصا اهلق

 كسما _رطقل ررغلا اهئارتجا ررغو نابخل ةقورفلاو نزحي ىا دمكي ةقورفغلاو _ دائم
 ةءاخن نم ترقنىتم . صينقلا لفاسأ نم ضرالا ىلي اموهو لذلذ ع.ج لذالذلا اهلذالذ

 ى) ارقت اًقرقني ةّيل رئاطلا رقن لاقي ةغلابتلل هدّدم هنا الا ترقن ىفمب وهو تطفتلا ىأ
 ىل ةلتب ةغبو عطق ىأ لشثبو نب لاقي اهيلا ىجرت الو ىا هلئب ةتب لتي ةّدب اهيقلطو اهطقتلا

 نأ م 00239 20 ل ف ينج تعط ليل املس ' اهيساس كني
 بذكلا نيدهل ىف هّيزتلا هبذكن م ىا لئاس دّيزت نم قرفتم ىإ عدصنم ةقرس
 ىنعي عدت بمب ناسللا غوص قوه اف ةرشع ةعياسلا ةماقملا حرش ىف هحاضيبا مدقت دقو

 ىأ نوعاوستلا اهغاص ةيذكه نه نيد قو هبذك ناسللا غوص بذك ىنم لواوه امو

 ىسوم ابا هب ىنعي نييرعشالا عيش هلوق عدخ دق نيترعشالا يش نوبادكلا اهقلتخا



 مل بووع ل 107

 ناذها : قشلعغتلا اذ يدعو «قزيطلا ىِرفَتْسَأ تر ام لاقف
 9و ن سي

 اعلا ف 0 ا 0 5 و « نيرمخم د

 رتثا قعقاو تاقرطلا ىرتقا لزا مل ىوري دقو قلغلا .متفتساو قرطلا ىرقتسا نلز ام
 ريعبلا مز نيبلا تم اَمَز ءارسلا ىلإ جرخ اذا رحنا نيرحتم امعتكردا ةانغلاو عملا
 رازفلا ةيناث ةّرم ءاملا نم ءاورالا للعلا للعلا ىف اههتيرف مامزلا هنا ىف لعج ى
 نأ ءلصأ لضفم ا لاق مضلاو رسحلاب ب ىنارقلا ىوربو برعلا لاثمأ نم وه شفا تارك بارقب

 1 اك كان نتاع نكي نيلجر ردا ئأر ذا قدالط ىءاموياويشي نا” قزاملاورمع نب دلاخ
 رسكب بارقلاو م مث سيكا بارقب رارفلاو اهتبلس زيزع اهعبلك نيدش نيلجر رثا ىرا
 لاقي بيرقلا اهمضبو اصعلاو فيسلا نم هتاودا بحارلا هيف عضفي بارج ءبش ىفاقلا
 الدو اهي كل ىّدي ال ندع زارفلا ليعتا قف لثملا اذه برشي بارقو بيزق نم كلذ لغفا

 ىلع هحرتو اهينفي نمم سيكا هغيس هتاف اذا هفيس بارقب رف نم ىنعي رارفلا وذ دارا

 ءاوننالا نال دومحلا نم لعفا وه نمحا دوعلا علوق نمحا دوعلا لب ضرعلا ةمالس عم هب
 2[ ل0011 نك لعفا ءانب قف هلثيو هنم ديك ناب حا دوعلا ناك دوم نالذا
 ىلع نكازإبضزا نيرا ةرشع ةسماخل ةماقملا ف ىريرتل لوق هنمو نيرئاسلا نيلثملا ىف

 را دمحا دوعلا وذ ليق هناك فاضملا ىفذح ىلع دماخل نم نوكي نا زوجبو بوكرم ىضشا
 1 ا ب حامل سو دنقلا لقتل نسر نلا ىزاجيلا دانمالا لع
 خل ناو يملا باح «ىبإ نت نح كلذ لاك نم لوا هلا هحرا ى] يملا لاق نقراقتم
 اهيطخي لبقا مث انامز اهب ماهو بابرلا اهل لاقي سودس ىنب نم مث لهذ ىنب نم ةاتف
 ةليل تاذ لبقا مث انامز اهنع برشاق اهادخ اًدرف اهعنيمو اهلامجل ناعّتقي اهاوبا ناو
 رعش لوقيو ىغتي ابكار

 يفَعْفَأف ءآفسؤأ اح كن ال ىَرَأ كَم بابر اي ىرغم َتْيَل لأ

 نما تنك نَم َنوَد ىيِفَص تْنأو ماسلا قا ب اًناظ ل دقو

 قتكَي نيل هب هب ٍلْضَف اذ ناك اذإ هو ة لاملا كا وهتك ل نَم 17 َك

 ل ا اهيذ لاذ بكت



 1 لس فورنص ل 77/ 0-7

 ءاهكصو ايا 7 مك ءامهب ىتاولل لاك 8 2

 ين سا 9 9 هر -

 هل لاقف هد دش ٌبِرضَي تانع ا ( ةيدوروم نك صضهتف

 : تتيحسلا ان اننعر فك الو ,”كتنتين ام لع انرهلظأ ىضاقلا

 اغراف عجر مث ادّدهقم مو ماق ىارلا هيورذم ضفني ضهنف سار وهف دوري دار

 سعوتي نمل لوألا برضي ءاجو ضفني ءاج اهعلصاو ةرداسلا لاتمالا نم اههو حف م ايناخ

 الو نيتيلألا افرط نأ اورذملا اولاق هتبلط ضقي مو اغراف ماجر نمل ىاثلاو تتح ل

 اذا واولا تاوذ نال ىلقملا ةينتت ىف نايلقمك ناير ذم ليقل نحاو اهل ناكولو اههل نحاو

 ىلا دلخملا ةباويسف نمنإ ةزهتع نأ اررحذ ءايلأ ىلا تعجب ةعبار نهيف واولا تعقر

 رعش  هلوق ىلا ىعتنا اهف ىيبلا ٍِمّذَرَتَم نم ءارعُشلا َرَداَغ لَك اهلوا

 ييَرَقُم قّياصَت ِيِحَلو اَهْنَع رجأ مل ةئِسألا 3 نوكيا ذل ذِإ

 رفع اهرفغأ لاق ءادوسلا نبا اي كب انيقثا ىتم لاقف هلبق هحبر اعرشم دايز نب ةرامج ءاتا

 نتناو ةرامج ناك ثيح فقوو ءاج مث هحالس سبلو ىعف ارساح ةرتنع ناكو هكرتف كل هدأ
 00 رعش] ةرتنع لاقف ةرامع هيلع موقبب مف تيبلا ةقسألا ىف نوفي ذا

 رات اذ اانأ اهف ىلثفتلا ١ اهتوؤذم كقنشأ صفت لوحأ
 نيغوصلا قى ناقرع ناردصالاو نيج ئأ ةموهخ ميدي هنع اخ ىم نيجا ال قالا م هلوق

 رخألا ىانسفلا ءالك قو ةرفد كو نيسلا لكلا" لكألار محلا وهف نابكنملا اه ليقو

 ةغللا لفهأ ضعب ب لاق قاهبصالا لاتما قو وردم ىف رطو هيردسأ برضي رطَلا ىا

 ىوغلا سنوي جوشو لاق هنيع ىف رظني ا لاقي اريل فرحك هيردصاب برشيب 1

 الو اددهننم كاك هيورذم ضفني نولوقي اهيلا صون دلو ال ايما ةقلثب ماكنت برعلا لوقي

 اك ةاردصا نبأ ىردي الو احِرَم ارطَب 0 اذا هير دصأ برضي ا ةاورذم نيأ ىَودب

 ام ىلع انعلطا ىا ثثبن ام ىلع انرهظا ءهتريقع نيا ىردي 58 اذا هتريقع اعفار

 هيلع عئلطأ اذا ةرسالع رهط لاقي رارسألا نم هنع تتحب امر رابخألا .ى ك1

 بازعلا عار كلبا ةقالا ىف تببلاو ةبلغلا وا روربلا اقام رروطلا س 1
 تابتتسي نالفو هنع اوثحب اذا رمالا اذه نع اوتبن مه ليقف نحلل ريعتسا مث ةرفخل نم

 رثبلا ةقيبن نع تريعتسا ٌرسلل ةثيبنلا هنمو اوقحاين اوثبانتو هتجفسي ىأ هرس نع هاخا
 ىفو ىلا أم ىف الو نر رك 2 ر تدعم انااثف كاز ١ بارنلا مل ام

 تعيش اثر تبطل ام ليلو اهقبا ور تيس امر تيطتللا "ام وع در سلا
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 : كلل قلت لو /مكملا انثكال انتّيَلح قط ْذِإ هكوص 7
 001 لعجو , اهجاضتنال تكابتو ءاهحاشوب تعقتلا ر

 مق ,بتويو امهل َرْهَّذلا مولَيو ( بجكيو امِهطَخ ْن ني بجي
2 

 |مضص

 َياَتلا ا ا امهب ايِضْرأ لاو ,ىيفلا قرولا نصح

 ءامراح ابو اقلطناو , حارسلا نسح ىلع ةاركشف , نيقلإلا يب

 ىنقي ٠ :امهحبَش انتو ءامهحرسم ّحعَب ىضاقلا ىفظو حارلاو

 ؛ هياوُمَأ ٌنْيَع هل لاقف ؛ امهب ٍفراع ني لَه لوُقَيو «امهيدأ ىلع
 9و0 َس

 أو ؛هلضقفي د دوه ىيورسلاف مويشنللا 3 .هءاسلخ ةصلاخو

 ةريخأو ,هلعف نم ةةيكف يا ماو ٠ هلحر ةديعقف ةآرملا

 هدر نبملتو ؛ ,َعِمَن ام ّيضاقلا َطَفْحْأَك ٠ , هلّتَح لُبابَح نم

 انعفر ىنعي مخرس ىلع انل ىقبوا ىنيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف ةرفانملا رهسفن

 ملو انسرخ انتيل ىا مكبلا انيقال انتيلف موتكم رس انل قبي ملو انلاوحا نع ٌرسلا
 ةرشع ةيداحلل ةماقللا ىف. ىريرتل لاق اههجو تعفل ىا تعفتلا . ىماقلا نضع انلاح رهظن

 لاق 2[ ل ءاكيلا انهبفن نم ترهظا يا تكابتو هنادرب ههجو عفل دفو

 نافوجالا نيفوجالا امهب ايضرأ موللا بينأتلا بدويو امعنأه نم نوبجي نيرشالل
 لال كيراثل اذب) قست 0 ةيدالل ىف هلوق هنمو ناراغلا كلذكو جرفلاو نطبلا
 سا لوسر اي هل ليف مء ّينلا اهترّسف اذكه جرفلاو مفلا نافوجالا ليقو كيلع ما كلا
 ملخدي ام رتكا امو هل ليقف قلل نسحو ها ىوقت لاقف ةّنِل سانلا لخدي ام رتكا ام

 ناطينثلا دارملاو امهنيب نسفملا ىا نيفلالا نيب غزانلا جرغلاو مفلا نافوجالا لاقف رانلا
 عز ناطيشلا نم كنغزني امأو ىلاعن لاق نسفأو ىرغا ىا مثنيب ناطيشقلا طيعلا غزن لاقي لاقي

 لتثملا ىفو غالبلاو غيلبتلا لغم حارسلا ميألاو اهقيلطت ةأرملا عرست حارسلا نسح لع

 كلذ ناف هسّيوت نا كيلعف لجرلا ةجاح ءاضق ىلع ردقت م اذا ىا حافلا نم حارسلا
 اطلتخا اذا رمخللو ءاملا نا امكن اقفتم اهه ىا حارلاو ءاملك امهر فاعسالا ةلزنمب هدنع
 قيس سقو همجوز ىاةلجر ةديعيف ةنيعقف اههسدت ىا اههجبش ٌقانتو نسحاو هىقك اراص

 نم اهتيلطاف ىا اهتدرق ءبضغا ىا ىماقلا ظفحاف نيعبرالا ةماقم لا حره ىف هريسفن



 مس ا[ سس 1

 حكرا قيضتأ «ناعط لوا رماغط الوه نم اب م ناعقرَم اناككو
  كُمْهَس ًأطخأو ءكُمْهَف للص دقل ؛ رم ةاركأ ّلكلو ازد
 انآ ىضاقلا اهل قابقف ءكسَرِع كب اتيقشرا كسل تيفو

 نانو ماو , اسرخ كنع تيتنال اهنا 1[ 1

 هلكشرا ع مرقس لو اس صل يرحا , هيعز ىف قّحَص ن 2-5

 م

 اَنِلُي 0 , اراوح عجرت 3 اًراروزأ رطمت كد («هيذبذ نع

 كَل اًسعت ْمِيَشلا اهل ٌلاقف ءرَقَظلا اهب: قاح وا , ديل يفض

 دعم لقو كيو تلاقف « تفرع ام تّمك وا ؛«تفرخر نا

 /قكص الإ انيفامو ,مَحرِس لع انلإ قب رأ , مك هركاملا

 عيقرلاو ناعقرملا ناعقرم اي «دمغ نم هليسا ىأ ىيسلا ىننأ م نضتنأو  نانلا ءاكنأ
 نقو عقري امث هرما راص ىذلا ىأرلاو لقعلا ىهاولا هنقيقحو ةمرم هلقع ىف ىذلا قمحالا

 ةناعكلمو اناعكلم نلوف ةناعقرم ناعقرم جوزت لاقيو قمحو ةعاقرب ءاج نلف جفراو ةعاقر عقر

 الو دنع ماعط ال سنلا ضعب ىف ناعط الو ماعطال ىعمب ناعكلمو عكلو عكلا لاقيب
 ىلع ردقي ل اذا اعرذ هب قاض اعرذ دلولاب قيضتا ةعماجلا نع ناعطلاب نك ناعط

 لكوتلاو ةعانقلل دلثم هبرض موسقم قزر لجر لكل ىا ىرم ةلوكا لكلو هب مايقلا
 غلوق اماو برعلا لاثما نم !ذه سيلو ماعطلا_نأشب رماقعالا نع قكتلاو هنا لم لع

 لزْعَت ىلا ةاشلا لصالا ىف ةلوكالاو هلال لكا ال لوقملل برضي ىرعف ةلوكا الو ىرم
 اهقززر ها ىلع الا ضرالا ىف ةّباد نم امو ىلاعت لوق نم ذوخأم ىتعملا !ذغو نفتتف لكالل
 نطبلا بقبقلا هبقبق م ىف نيعبرالا ةماقملا ف اهرحذ قبس ءاسنخل ءاسنكل نلداج ولف
 سون ىهو ةبذبذلا نم رَّكَّرلا بذزبذلا هبذبذ نع هلغشي ام توصلا وشو بيبقلا نم

 لفاساو بادهالا كلنكو هنم قلعت 2 ىهو جدوهلا بذابذ هنمو ءاوهلا 3 قئلعملا ءىتلا

 قو قفانملا نافص نم وهو بذبذم نيرمالا نيب ددرتملل ليق هنمو يذابنلا ىهست بوتلا

 رفشل اهعجار نق ناسللا قلقللاو هلكّرشلا قو دقف هبذبذو هبقبقو هقلقل رش قو نم لثملا
 هبلغو اهب اهجرز رفط هب دارا رفظلا اهنا اح . 'ةزمع ةثلاثلا ىف رم دقو ءايلل ةنمردكل
 قيس نقو ةمكحاعسلا ىا ةرفانملا دعب لطابلا ننيزو نبنذك ى ا نفرخز نأ اهابيا
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 سمس نوه قو

 س32

 , هتانفت ىلع َِشلا انَخ , كَرعُتو كرفت نأ رذاحو « كرع ام بناخ

 مظن لاقو « هتاتاقت 0
 همح ينم

 هنت ابار اتجه وج ىِرمأ لو مدا كا دع عم

 نال م يرد يكس و ىلق اك يرماب هللاو
 ةردسلاو ةردنلا يصب رتصات , هكفرضص !دهرفدلا انعزو
 ردا ٍةكوَعل نم را امُديِح امكْرْنَم ِكنْنَم

 هردحع اى ىار هنهيإلو ىَوملا ىف ىَرأ لبق نم تنكو
 ا عل نع نودع 0

 ع ٠

 ةردَف كر 0 فطعأو نا هه ىم 00 الف

 0 لانو : هلادجلا ٍتَضَنْنأو ,هِلاقَم نم ٌةَاَرْملا ٍتطَتْلآَف لاف

 ام ىا هيلا كدزع ام ةرم ابا ىكي ناك معلص ىنلا ىلع ادحاو افيس اونركي نأ شبرق

 مهفطل ىأ هموق نالف ٌرع لاقي كّرع ام هيلا هبسن ىا هيبا ىلا هأزع لاقي هيلأ كنبسن
 ىأ كرعتو هفضغبا اهجوز ةأرملا نكرت كر كرفت نأ بيعلا ىهو ةرعلا نم ةرركع«

 ىلع عقيب ام و ةنفت ف ناتفثلا ءتانفت لع ىلع مدالا كلد لتم أديرش اكلد كلدن

 لجرلا ىبار لوقت اهبار اهف_ ةرجزكلاو نينبحرلاك كرب اذا ريعبلا ءاضعا نم ٍضردلا
 لاز اهل ىلق ّنح الو ىا هرذن ىق ىلق ىوه ألو ههركتو كبيري ام هنم تيأر اذا
 ريقفلو ريطتل انيلس ىا ةّرذلاو ةردلا انّرتباف ءهبداقناو هفرص انيلع ملظ ىأ هقرص ادع

 بهذ نم عْطِق رذشلاو داوسو ضايب اهيف ىلا ىو نامي زرخ ةعزجل هرذشلاو ةعزجلل نم
 نم ةعطقلا ةرذشلا ليقو رضخا زرخ رذشلاو نولم زرخ عزل ليقو رغاوجلل نيب اهب لصغفي
 برعلا نم ةليبق ةرذع ونب ةرذع ىنب ىار رج ةباذا ريغ نم ندعملا نم طقتلت بهذلا
 ىا ىدلا ترج نيعبرالاو ةيناثلا ىف مركذ ىعم دقو ىوهلاو قشعلا ةلنشب نوفصوي

 نخا قع نارجي . ءاسنلا نع اهب كيو جاعلا نم ةروصلا ىعو ةيمد عمج ىمدلا ةوسنلا

 ىأ ةرذب ىتَثتا رذح ىلع اونوك ىأ محرذح اوذخ ىلاعت هدإ لاق زرنحم ىأ هرذح

 نك لص هينال ارذي لسلاو دلولا اوم مكترح مكئواسن ىلاحت: ها لاق ال هلولا
 نم ىو كل نم نظاقغاو نيهنلا ىإ نظنلا ةارملا نظتلاف نايذهلا رذهلا هرذغ



 مسو /) مهنرو
 30 598-5 ا 0 7

 ةرملقلو ةرمْلا هدي ىف ىِخَلا اَذ اي ةَمْمّرلا ييضان اي

 1 بستم عادلا هاهانعم د
 هي ب6 د ةهخكسن ىَصق امل ُهَسَيَلو

 0 اا حلا يسوي نأ ىأر ىلع ناك

 رمأ هل ٌصَأ مل هبا ىطبم كلم 0

 يه ةقوش و يوم منح ةقلا
 هرم ىنبأ ْهَّشلا ةعاط ىف هر

2-010 

 ,هيلع كتّدععوتو « هيلا دلما ا

 ةطولسلاو ةطالّسلا نيب ناسللا « ناسللا ىيسح جيصق ىأ طبلس لجرو ناسللا ةليطنسم ةب

 ءادا م دارا ارهظ ٌقخو ررضلاو عفنلاو رشلاو ريخل 0

 هرهظ نفخ هئاكف هاذا اذاو ليقت هرهظ ناكف ضرف هيلا بجو نم هناق ضرفلا

 0 هرهلاب ةّيكأ ةلص ىف ىفسويب نا ىار ىلع
 ةرعلا نيب مرحلا عمجي نأ وهف نارقلا امأ درفمو عتقمو نراق فانصا ةثلت جاخل نا ملعا

 ةرعلاو 2 اديرم ةولصلا دعب لوقيو تاقيملا نم اعم كو ةرعلاب لهب ناو همارحأ ىف جو

 ةنسا قى خا رهشا قى ةرعلاو جي لاعفا نيب عيل وه عّتقلا اما ىم اهليقتو ىل اهتْرِسَمَف

 ىنغ ىلاعت لاق ايه اماملا هلفاب ملي نا ريغ نم ةرعلا لاعفأ م. دقتب نيمارحاب ل

 دارفا اماو جاب دارفا امإ وهو نارقلا ىالخ وهف دارفالا امأ ةبذلل 2 ىلأ ةرعلاب عتنم

 ىأ هنعر نارقلا نم لضفا ىفاشثلا دنع دارفالا نا ملعا ةريلاب يل ا

 هع اولها نبع لا اي مَع هلوقل اقلطم لضفأ ع نارقلا نسأل نب نمحمو قسوم ىقأر ةفينح

 قسوي ابا صخ.امنأو ل كامل ةدابعلا ىلإ عرسأو امارحا مودا هنوكلو اعم ةرمعو

 عمد ىتح ةلم.اهب ماقاف ةرصبلا لخد قسوي ابا نالوا نزولا ةماقأ ىلع اكل اب

 ناماقملا بحاصو ةايا مثت سن هامشمو هنم معامل اهلغأ نيب هب الويعم هلوق قبف ةنم عنو

 ىراصنالا بيبح نب بوقعي وه قسويب وبار مثهدنع رهشالا وه ام ىلع تيبلا ىنيق ىرصب
 ىتعمل او 0 ةاضقلا ىماق قدوه لوأ فسوي وبأ ناكو ةفينح ىأ مامالأ| بخحاص

 لصواو راجل ىذخحت ةفلاب هرم ىا ةولح ةفلا اما هريق اهنع اهجوز لزعي ال نا ىقت اهنا
 هفعل سيلبا ةينك ةّرم وبا هرم ىنا نئيشلا ةعاط ىف ريخل نورمالا مه ملوق وحن هيلا لعفلا

 ىلع راشاف هتروص ىف سيلبا رهظ ىنلا ىدفلا يشلا نال ةينكلا :نهب ىنك امناو هأ
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 2-91 ناو 51د 5 - 2-2

 500 90 هك

 م نيابتتو مرا ىف فِلَتَح

 ُهَملدَتلا ن يول 2 ةماقملا

 نأ « بيراجُتلا 1 0 تو 5
 ع

 ثنك لان مات نب ثرادلل 3

 محفأو , ةنونت لك ٌبوجأ 0 , بيجاعألا ًةارم رقسلا

 ام نسخ ل سس , ةقورطأ لك تيلتجا تح ؛ ةفرخت لك

 نم ناكو ؛ ةَّلمَرلا ىضاف ترضح أ : هتحاتسا ام تزعم همس

 ( 117 تاذو :لابر ىف لاب ميلا, عقارت دحنقو «ةاوصلاو اولا باير
 نم ٌةءاتفلا هَنَعَنَف ا نايبتو « مالكلاب خيَشلا مهف و :لامسأ

 , حاشولا ةلضف اهنع تضن مث , حابتلا نع داسحو ٠ حاصفإلا

 مظد « حافولا ةطيلَسلا نسب 0

 , بكوكل ب نحت اوبهذ لفملا لصا بكوك لك سمحت انبهذ

 ىف لوخدلا ماققالا ةفوخم لكم هقاو ةّيفونتلا كلذكو ةزافملا ةقونتلا ةفونت لك بوجأ
 كلملا نبع نب ناهلس اهطتخأ ماشلا لحاسب لحاسب ةنيدم ةلمرلا ةلمرلا ىناق ةدشب ءىقلا

 قلخ بوت ىف ناف ميس ىا لاب ىف لاب ٠ موبي هرب ةريسم سدقلا نيبو اهنيبو ىومالا

 ةسفنب وه هسفنب وه ًاسخو هن سعبأو هثدرط ا بلعلا كاكح يلعلا توص جاببلا حاينلا نع ةتاسخو

 اكتم اودعابت ىأ نوملكت الو اًوسخا لاق ىلاعت هلوق هنمو ٍنعتمو مزال وهف درطنأ درطنا

 كف هلوقب دارم ا لعلو ةبطقل جرش ىق : ىف هرحذرم حاشولاو نعزن ىأ سضن حاشولا ةلضف :لضف

 قشكفعي نهبيبذاج ةلضفب ٌنههوجو نرتسي نأ ءاسنلا ةداع نال اهبابلج ةلضف جاشولا
 ىا ةطيلس ةأرماو تدوملاو ركذملا هيف ىوفسي حاقولا حاقولا ةطيلسلا ناسلب اههجو



 رعت 6417 همك هجسلا

 ىو اهّبكَر ىأ اهَلَحَترإ هلوفو « ةّيوارو ةّيِهاد ّلْثِم َةَعَلابْلا اهيف
 ىضر نسل ٌةَبِكرَف حَحك َحَسو هيلع هللا قص َىَنلا نإ ِثيددلل

 2 ىبأ نإ لاق هتولص ىَضَق اهف 5 دوج 3 طب دنع هللا

 اراايصقتار اهككزأ ط اَهلَحَرو لوقو , هلْ ا تهركف

 1 ةَعاشلا بارتقا دنع جرحت ربل مدنمو لالا دج

 جالدإلا 0 أد ىلا 0 0 0 0

 راذلا 0 ةكلَدلا ه ةنم 0 هرخآ 0 نأ ديِحْشَتلاب

 4 تشاو ,اراهت لبر نأ ذاتإلاو 0 راهن

 تح نم , لاذلا منو هب ٌبعالََتو مقاتل 1 َّ

 تح 25 ناف م طفل اهَطْفَن ىفاوبل هد عضوملا اذه ىف

 دا 7 5 00 تح نه 1 0 تحلو مد 0-0

 نسي 0 نإ ا قل جو ء نمكشتو ني نو

 2 ل

 رعم - ' هلهاب ىقعا لاقو ": راطقألا نِم ءاج اًطورْخُك «جاجلا لاق نما اذا اطاورخاريسلا
 رْفَسْلا طورخا امااذإ قرمملاب ةَتَبرَص ةافوكلا لزابلا نمات ال

 أ



 --- كك

 1 سلا ب اهلل ل

5-2200 

 00110 مهد ماك ل عو ٌةَرَهَم

 قص هللا لوسر ناكو ٌصاعلا نب ٍحيِعَس ىلا ةَبوُسْنَم ع َةّيِديِعَس

 هيلا اهسنج بسنه َةلح ْمالغ رهو ةاسك َلَسو هيلع هللا

 5 لضالاو: َّنَم ناو ايش مررت ال ىأ الايز ىنايضأ زرت 9 دار

 نكاد راف ةَيِمرْخَأ ٌةَمِشْنِش هلوقو ءاهيفب هللا هلج ام لازلا

 جرشتل ِنْب ِحْعَس ِنْي هللا ِدْبَع ِنْب ِرِئاَح ْدَج ِهّيَرَص ىذلا ٍلَتَملا

 ورحل :حج قالك ليقتو رياح اشي نع ىاطلا مرخأ نبأ

 000 ليقع لقرب رشا نو اهيرتأ .ةنمدش لاقن دوت ىف
 مظن لات ّنيح هب

 ْمُكَب لاجرلا داسآ قلي نم مّدلاب نوُجرَص كيب ّنِ
 و 6 ه2 5

 ا ىم اهفرعأ ةمِشنش

 ىف عرسأ" ىأ دولجا هلوقو ءدهيفياهس قف هل َلَتَملا نأ ىذا نيو

 ىنْعَي اهّلَحَرف ةَقاّنلا ىلا َبَتَو هّلوَقو ؛طورخإ هلثمو باهّذلا

 .٠ كنوع ايلا العا, بلسزل دما ليلا انياينع نش

 كام نمو ةَيضرَم ىا ةّيضار ةَشيِع ىف ىلاعت هوقك ةوعفم

 اهلا ٌلوخُدو ٍلَجَبلو ةَقاّتلا ىلع ٌعَقَت ُةِحاَرلاو قوفذَم ىأ قفاد

 1 هرهم نيا ىرماعلا نزوك عر ىرمالا "ند نيع هعبأ سصنلا ضعب : قر ةرهم نب ةننع دشاز

 طورخا حاملا ىف لاق طورخا هلثمو ههبشأ ىأ ةابا نذلف ليفن لاقي :لح ىالخا



 هوو اد لم

 هوقو ءزرج يربو اطَسو عَترَي ءالَبلا َحْنِع ٌبناحجيو ءاخولا

 رضا عمم مسأ رماسلا َنل رامسلا ىنَعَي رماسلا َعِمَس ىرتساف

 ضعب لاقو ِرَقَملا ةعاججل مسا رقابلاكو ءآاملا ىلع نيلزانلا ىحل مس ا

 رّمسلا نم ٍرِماَسلا قاقتشاراهتاعز عم ِرَقَيِلا مسا وع ةَعللا لشأ

 راَمُسلا لاوخأ ٌبِلا ناك اقف ةرمسلا نم ٌدوُحَأَم ِرَمَقلا لظووهو

 اذه ىلاو هنم مسا مهل قَمَشَأ ِرَمَقلا ٌلظ ىف َنوَدَحتَي ممل
 كيقعي نقيل هاند سلا وقل نكاح مهّلوَف ٌعِجرَي

 ام شعلاو هل ْغَبْنَي ال ام ىَطاَعَتَي نمل ٌبَرْصي ُلَثَم اذه جّرداف

 .ركَو وهف ٍلَبَج ِفْهَن وا طاح ىف ناك نإف جت ىف وكي
 ْعغَبْنَي هَّنَأ هانعمو اًضيَأ لَكَ اذه ساسبإلا َلْبَق سانيإلا هوو

 اهسيوي ةَقاّنلا تلاع ّنأ هلصأو فلكت ٍناسنإلا سو

 اهل َلوَقَي 5 أ ساسبإلاو بخ اهب نيس اهَيلَح موري نبِح

 ساسيبإلا ىلع رْدَت ىلا ٌةَقاَنلا يو ردو َنكسَتِ سم سد

 ليبس ىلع هَتيطعأ ام مُكَشلا مكشلا ىف 5 لوقو « سوسَملا

 نوف انآ كاب هاوحو ٌدكَسلا وهف اًبدتبم هتيطعأ ناف ةاز اجلا

 ةيِديع ُةقان هوقو «هّدْنِع اووتو هيلا اًوَوُأ ىذلا فيشملا نْعَي

 لكأي ىوريو اطسو ىدريو ةرج ضبري ىاديملا نع ةرج ضبربو اطسو عتري قفيقثتلا
 نىسمد ام كدعاسي نط برضي ةيحان ضبريو ةضورلا نم لكاي ىا ةرج ضبريو ةرضخ
 رعش لاف اكويك ى

 لاوم انل يلف اززتأ نإو انيلإ اورق اذإ انيئاوَم
 رعش زجارلا لاق نكتلا وهف جدلا سعب ف هكتلا وهف

 ىينفع ماقمرملاو رْيَحل ىوكش كاذَكَو نيِنَع ىهكش
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 ك7 ودع ف نا

 506 2 50 ع 6 9 كك عا اح 2-5 2
 ىنبعي راو رح هلوضو ؛لوالا لقحملا ويعد ءابوتجلا رتنعلا نأ

 ود - 9 نه < تا ِ اضل للا 2 لا 2 م

 ةراشعأو روض ةراشع هلوقو ءاخن ريتكلا امه رنتحلملا لمثل

 277 2 ا 9 تل ا 000
 اهيلع ىأ ىتلا يبو ءارشع اهت>حاو لماوتلل قوثلا راشعلا روفت

 و نع دا حاسس ١ هس اد م 0 5 52 327 9! هع 22 - 3 1

 نا نع اكد نوأأوؤ و 7 ن0 2 شاف ١ 2 و ءهو

 ٌةَمفَحو راشعأ ةمرب لاقي اهيطغل تَبعش اهنأك ٌةَجِطَعلا ٌةَمرَبلا
 - 9و هن ةعغم5 هع ه ع 0 5 نع 5 ند ه ع

 ةعامجل فصوو مامرأ ٌلبَجو قالخأ دربو لامسأ بوتو راسكأ

 نع اهب ىك ءنشلا ةهكأاف هأوقو ؛دحاولا فصّرك اهنم

 مظن نيِتّدَتحلا ضعب ُلوَق هنمو راَّملا

 كت فاما لو رم ولخأ1 "١و3 نم دنا ةيضام زل
 لكاَم لّصفا رورقُملا رانلاو ةيبش ءانشلا يف ةكاوفلا نإ 0 2 3 5 8 دس 1 ب

 5 -- ن0 ةماعلا 7 نِ

 ٌةاَردو ةلاه اهّدحاو رّمَقلا تاراد ىنعَي تالاهلاك َهُياوَم هلوقو
 20 ِ في ادع يا ه8 0
 لاقي ليدنملا ينعي رجلا شوشم هلوقو ,ةوافطلا ىمست سمتلا

 مظن سرقلا ىرما لوق هنمو اهكيم ىأ ليدنملاب ة>ي شم

 تبوصم كونج نع انت نحت اذإ ١" انَتْنَقَكَأ دايدل نارغأب شم

 ِبّهشألا نول ىف بيشلا نم َراص ىتا هادوق اًبِهَنِشُم هوقو
 < وهَع 0 ع 0 9 0- 1

 مظن اضيا سيقلا كرم لوض ةنمو

 بهتشاو اذه نما استي ا 2 2 2 ل ل تّلاق ترعب 27

 00 525 0 00000 < : 00 تا 0 2-0 هد

 ىف كراشي نمل لثملا ىف لاقيو ةيحان ىنعي ةرخ ضير هوقو

 زال 1 لل يفرز دولارا نيوقلا | نايقدنو حت ق غلاببا [ول قوم أذ : جهت لسا



 ماس

 ل هورس ل أ

 ا اوستو»«تّدحا امو مق ام مدككأف ,تافواةقانلا بكم.
 تدي و ينم لكي اهات

 هدف فلا زطزم كرشعادم ةلعذطلا ب د
 تلمس انانجلا »يك :هقشكةارثت وعادت ال

 قت نم ضْعَب ىلع اهريسلقبت سينلا انا ةماقكلا ايدك

 تر ةهبشلا ريح قيل هل اهحاضيإ ك كبيحلا ككل

 ,ةَوُقلاو ةتاعتسإلا ىلاعت هللابو ةَلَمْسْملاو ثْحبلا ةَمسَوو ؛ةركيفلا

 كلف اه دست ناف اهَّتدَصَقَف اهترومَت ىنْعَي ران ىلا َتوََع هوَ

 سبق نجلا رْكِؤ ْنَع ُسْحَي نو ىاعت ةلوفك انك سد

 ءابرحلل ٍنّيع نم دَرصا اهيف انأ لوقو ءضرعي نمو ىأ اَناطْيَش هل
 كلذو درَملا هنم علي نمل ٍنابَرْصي نالَثَم ناذه ءابرتمل زْئَعلاو
 كلذلو هْنْيَعِب اهليفتسُيو نيمدلا م اَدَبَأ رودي هير 0

 مظن , هلوق ىف ءايرجلاب بيقولا يورلا نبأ هب

 2آبقرلا جف يبق ادَبأ اهنيقتو تَنِشح دك الاب ام
 2 ابرد اهبيِقَر ونكت ادا نقلا سفن د اهنأ الإ َكاذ ام

 مهُضْعَب َركَدو اهرْعَش ةلقل ءاتشلا ىف ْوَقْدَت ال ةايرتإل ُزْئَعلاو

 1 ل لا ف
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 تا 7 و

 َبوصَتساف ءرْسْعَمملا ب َلهَسَتَيو را ام اوعَنف ء اطاشن

 ,نافجألا تنسو اهف ؛ :ا رك ةداسو ةسونو 5 ام رك
 2ع

 ءاهلحرو اهلكترا مث ءاهلحرف ةقانلا ىلا بَكَو :نافيشلا ٍتَقْغَأو

 ىدعسلاواىواو ىجحلداو . « ىدخعو كسيسف قان ايَجورَس
 ّط >2 7 . نيب 0 ىد 2 ع 3 اخ 0 6

 هما مج

 0 كك را مك ةفقةكفف دفدف م ىرفأو

 ديلا ل تفلح كقف: ههكهمتلا كاذ َن كد طحت الو

 0 ددل 4 فيلتما نإ كَتنإ ٍِدّمَعلا عيِفرلا تيبلا ةّمرحب
 لك بج هلل

 َعاَصلا ام اذاو ؛ عابنآ تاب اذإ 6 يورسسلا هنأ ثِدَعف لا

 ا دويلا نئم ِماَوُملا بهو 0 200 َّةَيَنا ان ' عاصنا

 ؛تانيلا م ةلط::تابشلا ماَقشَأ نيح َيَشلا نأ مهتيلعا

 ىا قاناي _جورس ىدصقا ىا جورس مان ءافغا ىقغاو قيض عمج ناغيضلا نافيضلا
 عرساو ىأ ىدخو ىريسف  مخرتلا ىلع ىحاص اب ىأ حاص اي ملوق لثم وه ىقان اي

 تافو دز اهانعم ةملك ىه هبا ةرشع ةنماثلا ةماقم ا حرش ىف سخولا ريسفد قيس د

 نيرا هفوفلا 'هقوقإ عدا ١ ىطقاو ىإ ىرفاو. . ريسلا ىف .فلاي' ىا: ىدهجأو ىّدج
 ىلا نود بره احوستنو اَهُهَن متن لاقي ليلقلا ٌىرلا ثنلا عتنلاب ىدتقاو «ةيوتسملا
 هك جورسب الا كلاحر ىقلت الو ىا حلا ىطحت لو ليلقلا ءاملا تفلاب حوشنلاو

 نم لاعفنا عاببتالاو بهذ هنجاح ىعق اذا ىا عابتا عاب اذا مسقلا ىف غلابمل ىأذ يقل
 ىا عيب سرفو ةعببو ةئداب ىو اعوَب ةقانلا نعايب هنم لاقي ريسلا ق عابلا ل سم وهو عوبلا

 اضعب اهفعب عوصي لبالا تاج غلوق نم اعرسم رمو اعجار لتقنا ىا عاصنآ _ وطفل ديعب
 هنمو ةحارلا هلصأو موغلا تابسلا نتابسلا مهاشغا ظقيتساو ىا ماونلا ٌبهو عيني ىأ



 ل

 َبِيَحح وا ءاورعلا | نطوعن .ناناناوشم اناس مكلل 3 ىشتدربيو

 0 :ةّيديعس ل , ةيرديع ااا ءمشرلاب

 هكر 3 كرت 58 هرشب 3 هجوب 0 نكاح ةّيحيرأو

 اوعرفاف م يسب تاس ثيكل َلْيللا واضعا اب لافو

 8 - هد

 منلا ضعب ىفو ابئاخ هلعج هبّيخ مغرلاب بخت وا ةوشرلا نخأي ىا مكدلل ىف ىقتريو
 لوشا ىر رك لاذ ةيويع ةقان رضحاف عادشل وهو ٌبحل نم ةغلابم بيبققلاو بخ دع وأ

 ِبِغُ لت ىلا ةيوسنم يئاهفلا ماركن م قون ىم ٌريِذانَّيلا اهيف تندر يوه اعلا
 فيعني لام هاررو نك ام 0 اذا:ةدوزا-لجرلا تار .الايز قايضأ اورد 3
 نيكيم لاق ىرقلا نامحإ فور ةرمع ةجباملا ةماتملا جرم قع حاشل 0

 ١ را ىرادلا

 ٌمَنَقَم لازغ نع ىنهلُي ْملَو ةقيوجتولاوا يملا اجي يناحب
 َعَجْغَي قوس هنأ ىبفن مْ ىَّرِقلا َنِم نيكل نإ 0

 ماح ى ١ نجوهو ٌكاطلا مزخأ ىال رعشلا نا ىلعلا نبا لاق 0 نع يسرا

 ىلع اموي اوبثوف نينب كرتو تا اقاع ناك ليقو مزخا هل لاقي نبا هل ناك هّدج نجوا

 اف رق دإ مقاو 10 ريوسد ا تل
 هزخا نِم اهقرغا ةنيتتش رمدلاب قوجرض يب نإ

 متاح ةّره لم دونلل ةّره ىا ةّيمجاح ةّييراو  قوقعلا ىف مهابا اوهبها ءالوه نأ ىنعي

 فري هنول فر فرت هترضنو _ىريو رهظي ىا قشي هرشب . هحايترا لثم هل حايتراو
 ريسلا عب ذّلجا ٌنتماو لاط ىا ذولجا دق ليللا نا ًالّذلتو قرب ىا افيفرو او رمكلاب

 ىا ناطيشلا هيلع ذوكتسا ىرهوجل لاق ذوحتسا دق ساعنلاو ةعرسلا عم ماد ىأ اذاو

 هلم يانا |نهاةيزاوبا لاقو يوضتساو سور تسا.ءاجحامكلتدا» كعتواولابهءاجن |انغو لع
 وهو بوجن:ساو باهتساو بوصتساو باصتسأ برعلا لوقت لصالا ىلع هب ملكتي نا زوجك

 ىلع لوتسنو مكروما ىلع بلغن م١ ىا مكيلع ذوهتسن ملا ىلاعت هلوقو مهدنع درطم سايق
 تفغاو طيشن عج رسكلاب طاشنلا اطاشن اوتعبتو أو هينلاق ىا اوعزفاف مكنوم
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 ا ,ىشلب ل هَل انبوُمّلَي وهو ,ههييراعم
 هَ

 انيقلا ؛جاقترإلا مككساو ؛ جاقتلا ٌرِسَعَت نأ ىلا ,يجرداق

 , سأَيلاو عّمطلا َىب انفَفوف :ةدافإلا هنم انبطخحو :ةداقملا هيلا
 ,مكشلا ىف بَهعري نمي هنأ العد ,ساسنإلا ليك سانيإلا .لاقو

 "0 لأ نقلا رقما 1 او 5 انللا ةغي
 0و هنذل 0 م ءاطخل 0 هنمو عيجرتلاو مئرتلاب نينداقلا ناصقنلاو

 لكواتتو عرسن 7 ظبحن انقفطق انقهظف ةسداسلا ةماقملا ى هىشلا ريسفت قيس دقو عري

 يا ةعباسلا ةماقم ا خذا 3 ضيراعم او نيدرجلا 0 ةفرؤا كو «زاغلا ىأ ةضيراعم ىأ دس

 ةولخل هنأشب 0 كرذ نم: كش نم ىهثلا هاقلي ء ىقت ىأ ا ل نم ىلا قلي 7 77

 لاقيو «لنعي كلذ عمو همومه ىلع «دعاسي ال هنأ ةانعم ةديبع وبا لاق ٌكقبم هب وه امم

 لاقي دوم ىلخلا نمو ةففخم فلل( ايلا لرلاق ىلدل نم ىعتلل ليو لثملا قاراصيبا

 وأ هنزح اذا هوهتي هاجت نم لوعفم ىنعمب كايعف هلعجي نا هليبسف اهدؤش نمو من وهف حى

 بحاص نعو جاودزالا هب ديرب وأ ىركو ركو ىرحو ٍرحو نيقو نيبقو سو يمد جرخت هجرخي
 لوعفم ىنعمب ليعف هنال ءاطخ وهو ع نم ىجتلا فيفخت ىلع ةغللا لها رتكا ةلمكعلا

 رعش قارطنطلا نيدلا نيعم لاق هقرافو هادع ىا نزال هالخ نم ىلتلو هاجت نم

 آلا قي لتعلاو ىقلرلر ىرتلاب لايم لابلتلاب اكليل نق لابلا كحاب
 ىلع راو هتقلغا بابلا ن تجيرأ جاعترالا مكحتساو ىناعملا نه روهظ ىأ جاسلا دخت

 كل نكو بابلا َتْرَي امك هيلع قبطظأ هنا ءارقلا كعاوادقب م اذا هلعاف مسي مل ام ىلع ئراقلا

 مكششلا ف بغري ةبطخل نم انبلط ىا انبطخو نيدشتلاب هيلع جرا لقت الو هيلع ضر
 هوطعا لاق هناك هومكشا لاقو مهتحا ماء هنأ ثيدحلل ىتو ءازجلل ليبس ىلع ءاطعلا مكتنلا
 ةوشرلاب ءاف ٌىض اذا ىلاولا مكش هنمو ماجا ةمهكش نم هقاقتشا نذل ةومجن قْح هرحأ
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 ل 4 هسا 6

 ر
 5-5 اسلام ىلا ا ا الا 6 د 0

 بح لاك رطقلا ليتسم ةعمدو هك كاسر م ترظن مكو

 ؛ةَرسلا عطقلا َحْعَب َقْنَم ام ىَمَسُيو هر عم ىل َرْس

 هعر ن

 ٍبَصَعلاو ءاضغالا او 0 ىتح تكبح اص رص اصيِقق تيأر مكو

 , صامقلا ةرينكلا ةباحلا نكيعلا

 و ادب ب 0
 ا

- 

 24 اي

 بضم ىمو 0-2 دول ىمو ىدنع َةهَبِجَتَم ىييافأ ىم مكِد اًدَه

 56 يدها مكَلدو قص 8 ناب لوقلا 5 منطق نإف

 تيار مك» اهجوز ىلا بّيعملا ةأرملا ىو بورعلا عمج بْرُعلاو دحاو بّرَعلاو بْزُعلا برع
 يقلل لقت ةياغ قم ءاضعألا نكاقاةصأل قاتم قس كيعف ايف فيا ءاشو ىا حلا اصيق

 هنمو كلذ فدري هنال لاحترالا كرتو ماقملا نع ةيانك دبللا فافج ريسلا ثيتح هبل
 سار رخص م ىلع زل اراز َق 000 مكىغعي ددرتي لازي ال ىا ةدبل ىجي ال نالف مهلوق

 يثح هلوق ليق بجي هفلت لجا نم لجرلا رعض فوفجو رازالا فلتو ريسلا عيرس لجر
 نحلف ول : ةأرملا نأ لوقيف ةاركا هحاكن لاح قى ناسنالا ٌركذ هب دار ا!رطقم ك1

 زغلاق !نيل هل لعج سرفلا ةفص وهو بارطشالاو ةعرسلاب هفصو امو افاج هجوز ركذ قبل
 ةاضرم شاعم ا بلط ىف ةكرذل ةرثك اهجوز كرتل نتام ول ةأرمالا نا ءانعم ليقو كلذب
 لحي قاثلاو نيبا لالا ريسفنلا ىتيرشلا لاق نوكسلا نم نوكي دق فرٌعلا فوفجو اهل
 رمع ىلع جورفلا ضعب نم لجر مدق قئافلا باتكى تأرق ىزرطملا لاق حلا ةارملا رازالا
 رعش اهيق اذاف ةفيه نطقسف ٍهتنانكرتنف هضر

 ىزازإ قا حل نما كل ىققا# ١١ الردسو قمعح انكبأ غلزأ لأ

 ةسيدلملاو اهنم وندلل اهوهب اصناو ةجوزلل عوضوم 8 اذه سيلو هنجوز «رازاب دارا دربملا لاق
 صنلا ضعب ىف هولتي ىرازأ ّنهل سابل ناو مكل سابل ّنه ىلاعت هلوق ىف سابللا# اهب
 قحو قدص يئاعلاو زاغلالا نم عمم ا أنه هلوق | نه هسفن هب ىع ليقو

 هلي ىإ كمالكب نحلت نأ نحلا ليقو هبولساو هانعمو هاوخت لوقلا نحل لوقلا نحل هنلق اهك
 رعم' .؛؛ قالكلا لاتقلا' لاق" ةروتلاو ضيرعتلا# فحل هل ئطفيلءاحالا :نماوتك ل



 م ب 4و

 ََ تلعلاو رطملاب حهعلا ثيدتلل كاملا ىو ةَرْسُب ع رسبلا
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 ءدأ ل نم الل !.نوللا

 را 3ع

 هنْيَش طب د دلتا
 07 م ا 7 هر 1 0 2

 بضقلا ىِم ىّضمأ قلذ قطنممع ًبَغَس ىكتشُي شحو ىل ادب مكو

 9و ع 29ج 5

 , عمال لجرلا شحولا

 م ع 9 ندم هع د م ع 22 2 5 ل ا

 كدالاب تلئلتح) دلو لخلاااموإ ىقذداخ ع دتسم ىاعد مكو

 2 3 ع نتا ل ن9

 , عع درملا ناكملا 5و وج ىلع سلاجلل ىجتسملا

 0 ا ب ول ب دل“ طبت تناولت تلقا عكو
 9 هل د -9 9 1909 يد هحل)

 ءاهجْوَر للا ةيبحملا ارم 5و ورع عج ٌبرعلاو ةدقلا ةةبنمل

 عمج يلقلاو رطم اب ىهعلا ثيدح وه ىذلا ءاملاو ةلقخلا رسب ىمس هبو ءىتت لك نم ضغلا

 ضرك ر كدي بيلقلاو ةجدقلا ةيداعلا رثبلا ىف ليقو ىوطت نا لبق رثبلا بيلقلا بيلق

 ال0 ردك اماةدششلا' بنبض ىلا اًيصتم» ١ رماكطلا هيلع لكي .ىدلا' ءىقلا قبطلا اقبظ
 دلْككلا كلذكو صنلا ضعب ى ةولتي هبيش اطبا ىذلا نلضلا بابصا عمجلو ضرالا
 اا هب ىذلاو رهشاو رتكا فيفخلا عم رسكلا نأالا ىزّرطم ا لاق ضفلاو

 ةلبه ىلع امدح ىأ نورلخم نادلو ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىف ىروغلا . ىح ام ناماقملا بحاص

 ا داع دك قيبللا رهو نينف, مج بمقلا بدقلا نم . .نوبيخي الف ءاقسولا
 نحا ىملكت ىنعي هلسغ ىاوبفلا عضوم عبم اذ ذا ىهفتسا هنمو نطبلا نم جرخي ام ويفلا

 كرت ةجاكل ء ءاضق دنع ملكتلا نال بجي اذهو اضيبا هتكرت الو بدالا كرت امو هنحاح ضقب

 كواجن هنأ نظن ىذلا عفترملا ناكملا ىهو منلا ضعب ىف عمفترملا ناكلمللا ىو. !بذالا

 نمو برع نم نبنج اهعمجو لعب تن متفنق م ىلا ةدرولا ةنبنجلل ةنبنج تحن ىمولق نخنأ
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 ءراضنلا ح لق ف تّرشِي ل

 بتي مف هيداعأ ىم هلأ اه َعَفْدَمل شاخت اَنيِحآسُمو

 نع 5 10

 ,ةكلسأو عقر مهيلع ةعامشلا“ اختل

 - هم 50/ نج

 هل ب هنجلوروت هنو 01 ىرم اًناطو

 :ظقألا" نم ٌةعطقلا رْوَّملا

 ٍبَمَقلاو ٍلْحَرلا نوف كرون دقو لحب ىلع اًليِف ىرظان ىأَر مكو

 , يأرلا ليال ُلُجَرلا ٌليغلا
 2 20 ع

 ِبَلَح 3 نانيعلاو برغلا ىم ىرجب اهّوام يبَنيَع ىّلقم تار مكو

 تعفن اي ناتلفلا انفاه نانيعلاو جمذلا 2 00-7

 يسسعل الو تح ىف طق ىكتسسا اكو لول هور قم نييك

 .ارعشلا نزلا وو ارض طدقشلا كتفنل
 و
2 

 دب ن- 1 900 9 .ني

 , هتادأ ىاذلا 0 56 ىذلا شسبكلا زاركلا

 بلقلا 4 رسيلا تيار موي تعَبو ابب ٌليِخَت ال ضرأب ُتْلْوَ مكو

 ام كيدللو رقبلل بيغلا ببغ كاب هيلع نابضارني ام ىلع افقي ىح ايش ايش بلط امم
 طقإلاو طِقألا طقالا نم ةعطق بنذ ذاب ىوريو بغبغلا كلذكو اههكنح نحت ىلدغي
 ضرعب ننياعو سنلا ضعب ىف تار مكو نيجلل نم عون وهو ىنبللا نم نقي م ىق
 ةورع ال ىذلا زوكلاز ذا 0 00 ضرعلاو ةادلا فو ءادبي عج د نيبلا ا

 1 2 2 : يلا هيف ىودن كا مذلا ضعب ىف ةولنن 5 هنادا ىارلا

.74 



 -- ه4 1 <

 , لختلا لاك نوودحلا 00 لحتلا

 مك رودس اوسفطلتلا عم قو ؤععتي الطعوم الوم !رذاعو

 و 0 7-91 0 0 اا

 : نومخملا روذعم او نتا رداعلا

 بِرَسْنُم َىَرَج اهبلع ىرجي آم لو ٍنرَنْمُْ هم اهب ام ٌةّدْلَبو
 يدل ا أ ىف ٍلتجا يَ ا ٌمَدْلَبلا

 عبر م

 8 ا ا

 بجملا عتما 3 ب 2 ناطنإلا كفيسقوو كَنِع ار انكوكو

 وز ص 0

 ناتشنإلاو نيعلا ىف ثول ىنلا ضايبلا نم رضلا 0

 ٍبِضَت مل ٍلاملاب اهبحاص سنو نسطخ "هلام همسك قو

 ,انفنألا 00 ةقورلا

 بهذا َّىِب طاربقب ساكيلا دعب ترش صلاخ راضن ىم ةفحعو

 ساب ال هلوقب ىحلا مهاربإ ع هايأو عْبَتلا رج انهاه ٌراضّتلا

 ىا هرذع ارذاعو لففلا ىف الا لاخف لاقي ذر ليحاخ عمدلو هتانال دان هروكذ نم ناك

 لّئاسلا ءاملا كيرفلاب برسلا نايرإل عيرس ٍراج ءأم ىرج ىا برسنم ىرج هرذع لبق

 سالقخالا نم منا ةسلخل بلسلا ةسلخ نم هبرس ىف لخد برسنأو اهوحكو ةدازلا نم

 عطق ول ىنعي رطخ هل الام نموق ةثورو بولسملا متغلاب بلسلاو ةعرسلاب نخالا وهو

 سرغلا نيجرس وهو ثورلا دحاو ةثورلاو رطخ هل لاموهو شرالا عطاقلا نم نخا ىنذلا
 نيعيابتملا نيب ةسياكملا ساكملا ىتيرشلا نعو عيبلا ىف ةقياضملا ساكملا ساكملا سعب

 هل صقنيو هعجاري ىرتتشملا لازي ذلف اموس ىرتشم لا نم ةعلسلا بحاص بلطي نا كلذر



 5 بو

 «ضرألا نم َعَفَترا ام ٌبَحَحل

 بِذَكلاو مظلاك َتمَأَم مهحارفإ ىَري مانالا ٍتاْرَسَم ىف اًيِعاسو

 ىف ُكَرَمُي ال مالسلا هيلع هلوَق هنمو نيّدلاب مهلاقثإ مهُحارْفا

 00 ا حرفم مالسالا

 برأ نم قلل ٍتيِدَح ىئةَلامم هل لاجرتلا ةاجانمي اًمّرْعَم

 ؛نيلَوَألا قلَح الإ اذه نإ ىلاعت هلوَق هنمو ٌبذكلا انام قلت
 بَرَعلا ٍبَهْذَم ىفهل ٌمامذالو هقممَذ ٍدهعلاب تقو مامذ اذو

 ءأملا ةليلقلا رميا عبو ةَمد عمت ىاّثلاو ٌدهَعلا لوألا ماسلا

 ,ءآملا هليل ركيرح ا 5 َكَلسَملا بقذكلاب ب قع
 سى نر ر ن ني اي 22

 9 نا 9 -- و ن د 9 ببي

 ةنيل نم 52 5 اس 0 هلوق هنمو لقدلا لخلا ىبللا

 ِبرقلا ٌكَضفا هاري لب نا امم ترَتَكم َرِبَع لَ قوق !دجاسو

 ايعاسو ل هيفا ىلا ردو دمك كاع ءاونسالا ىف جيرلاك هنماق ةيوتسم ةماق اذ الجر تيأر
 لاقي نيدلاب ملاقثا محارفا محّرقيو سانلا رسي ادحا تيأر ىا مانالا تارسم ىف

 ا دعما 7 لاك هر را ا
 ٍمَنْعَمَو يرعب رميا هخرفأل نكأ ْمَلَو تلف شْيَبل ىلوت اَنلَو

 رطويغم هنآلا رغم ةيولا را نم نلاب لقعملل لبق ءاضاوغريرعلا نع تلزا هتقيعحر هتغأل ىإ

 ىرهزلا لاق ىرهوجلل نع حرفم مالسالا ىف كرتي ا اهيدوَيو اهنع جرخي نا ىلا بوركمو
 احَرْفُم اوكرتي ذل نا راصنالاو نيرجاهملا نيب معلص ها لوسر هينكىذلا باتكلا ىف ناك
 كلذكو حودفملا حرفملا ىرهزلا لاق ءادف نموا ةيد ىا لقع نم ناك ام ىلع هونيعي ىتح
 انيدم كرغي الو لاملا نيب نم هنيد هنع ىقي لوقي ىنيدلا هلقتا ىذلا وه لاق ىيعالا

 هيلع صيرال هب علوم لأ م ىثلاب .مرغملا هل لاجرلا ةاجاذم امرغمو ميجلاب جرفم مملوق ركناو

 انم ليلا لاك للا لاتق نانا " ةرملا نض ةنيللا ةقعض ئ) ةئنيل- ةجاح نا تا
// 



 ا 7

 بسئئح ئم ٌكَفْنَي امو انهيا لع ثق سوف ىلع ٌلوُلْغُم وهو ًضكارو

 :سطعا فر ليق# ناسطقلا انفاق ٌلرلُعملا
 بوح وأ ٌروُسأَم وهو ا اليكتسم ةلحار داَقَقَي ٍقّنَط د دي اذو

 ازاىلا سابيحا ومو رشألا ةجالائذلا روس

 بير ىم ٌتدروأ ىذلا ىفامو هب ةقّيِطَم ىومبت يام اًسلاجو

 رَّسَف هيلعو هُنّيِشام ْتَرُثَك ىذلا ىياملاو اد ىآلا سلاجل
 ركل ءانعلاب هل د61 قو اوُشمآ نأ ىلاعت هللا َلوَق مهضعب

 :ةنشاملا

0 00000 
 ان 0

 نص نم ن

 بدل يبوكشُي ىع هتفداصأ ةققماق عرلا ردَصك ٍطاطَش اذو

 توغ لاقي هب بهنت ىأ هب هتّيطم ىوهت اهنيبو هنيب لصف ذل ىنعي سانلا اهفراعتي ىلا
 نعادجن قالا سلاجل اعيرس اودع تدع اذا ريغ ال ءاهلا تفب ايوه ىوهت ةقانلا

 روش لاق ادبع قأ اذا لجرلا سلج لاقي دبع سليل ىرهوجل
 سجق كيرا ام ى 1 َنَْنَُح نإ اهِهْئأَح 00 قدْ لم

 مف لاقي امكا 0 كولش اكتاح تلزم اان نأ 3 دل ىتح سرخ وذ هناب هدي

 مكنا ىإ سرخ يك 1 علا ل ىا نيقكلا مدجأ . كئام بواقم ردو جالملا

 ىاعي 7 لا طاطق اذ ذو ةبثولا نموه بقي مو 00 !ذه رلاب غماحدزا قفكيو
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 بقت ام ريغ ني ةَمِظاَك َىَحكَص بسَلَح ىِب َنْحيَدَأ ام ب ةَوسنو

 عطيعلا مظكك نم عضؤملا اذه قال ةمظاك

 تش ميس هما
 ببِقَعلا سم ٌلْسَن هلو هكدقاش ةيياعطس سيسي

 وحبعلا انماه ةيننلاو َعولُملا زهانو ب كف قدا عفايلا

 :مدقلا رَخَوم بقعلاو نولسلب ٍبَدَح لك نم ىلاعت هلوَق هنمو

 ٍبِشَي مل نسا يم َوَهَو ِوْدَبلا ف ادب ٍبِيِشَملل ٍقْخُن َريَع اَبياَو

 ٌبوُشَم هيف لاقي ٌيوزمملا ْنبللا بيشملاو نيكل حزام انّقاه ٌبُياَشلا

 «ٌبيشَمو

 بكسلا يي راجية نير 0-00 َعَصرَمو

 هر ل ا
9 7 

 مَكاَيا ثيدتلل ىفو 0 نم حلا ا هلا ءاريبعل

 ءاصيأ ةكركسلا ىَمَسُدو لاعلا رج اهّئاف ءارْيَبْعلاو

 ىسبدللا نوبلح اوجيصأ ىأ ءالبن موقو ليبن لجرو ةلابت لين نم ىهو قاطع تكفا

 حنلا ضعب ىف بيشملل قخم ريغ حلا اوحجبصا ىا عضوم انهاه ةمظاك سنلا ضعب ىف ةولنب

 راجت ىف ةزمعلا هلصاو ءىثلا لوأ اضياوهو ةيدابلاودبلا ودبلا ف بيقثلاب انيهتسم
 عون اضيا ضو :يكافلا اعلا نم عوذ ء !اريلبعلا ءاريبغ تراص ىذعم ةرجاشملاو راجتلا لاقي

 رمخل لثم ىم ىا ماعلا رخ ةرتذلا نم شبفل نيبن ىو ةكركسلا اهل لاقي بارشلا نم



 كا ةريرف حس 7 راب

 , دارت س علا هَ
 زو 7و >2 عرس 9 2

 اهرَرَْك اذإ ةدكزملاو فشلا بنك: لاقُي نوزازخل نوبتاكلا
 ءاههطاخلو امهيرغش ّن 3 عب اذ" ةقاتناو  ةلعبلا 'نتكخو

 رون م هع رار رز

 0 بتذْلا اولاق ديف 0 وأ تع كلت ام م 0

 ٍبّكّميلاو ضيبلا 00 ا ع 00 3 اًماقع ىيعبانو

 ,َباقعلا ىَمَسُتَمَسو هيلع ُهّللا لَص ّىَّنلا ٌةّيار ثتاكو ُةَياَرلا ُباَفُعلا
 بّرملا ىلإ اهنِم اوَنَمْنَآَف يبت مهل تدب لبن ىوُذ ييدقنُمو

 «حورأو تام اذإ ربعبلا َلّبَتَت هنمو ٌةقيملل ُهَليِبَنلا

 بحخكرلا ىلع ِكَّش الب اّدِيَج تحَح قو قينعلا ٌتِيَبلا رت مل ٌةَبَصعو

 بكرلا ىلع يناج ىلداَجُم دج تل اًيثج نكح عم

 « تاج ع قاجحو

 لجرو ءاتلاب تنسلا مباصا هنم لوقت ءان اهوبلقف ةثلاث اهردجو ذا ةّيلصا ءاهلا نأ اوهتون
 جوجل بغسلاو دارملل نم ةعطقلا ةقرشل عمنلا سعب ىف دارجل نم ةعطقلا ريثل ليلق نْنَس
 رعش قافطغلا ةراد نبا وهو رعاشلا لاق عنلا صعب , ىف هولغب اهعطاخو

 ٍراْسَأب اَهْيْثْكآر كِسولق ىلع هب َتْوَلَح اًيرازف َنئَمأت ال
 رثك مث لبالا دولج نم ةنفتم عورد لسآلا ىف بليلا بليلار ضيبلا ىف غيمكت ىلع

 ىموا جالسلاب هسفن ىح ىذلا وهو ٌّيحلا نم لفت ىتكتلاو نيددل ىلع قلطا ىح
 ضعب ىف هولتي باقعلا ىقت اهقك اذا هتداهش ىكدنمو اهرتس ىأ ءاقللا مويل هنعاجت
 ىوذ نيعمتحي ىأ ني دتنمو دالوبلا بليلا لبقو دولل ننج نم ناك ام بليلا عنلا

 اذا اهنال ةليبن ةفيأل نينو هوظع ناك اذا مزسهلا ليبن سرق هنمو ةليضفلا لينلا ليت



  همإ اس 3 27 مب 7

 وس عو

 , ة.ينوم ةيفارووعملا ؛ هبجوم نعلم /ةبنكت انظاغف ,ةرخ

 انّ اًاكو «لوعلا هلّئَسَملا ىف انيشَحو ,لوقلا هل انَلَأ انأ.الا
 ةَيلعلا ٌصارْعِإ ضرع ءانْسَمَأ اهف َصيِفُيوا ءانُسِف ا َسيِفَي 0

 ةييغل ناك قو نول نيالا الا اذه نإ الّقفو ,ىنلذرألا نع

 ؛ّلََملا ٌعلَخو ءفلَدزأَو فلكف ؛هئجان َةّيِبَألا َسْفَّملاو ؛هّنَجاه'
 َعقّدناو ءرِماَسلا َعْمَس يرتسا مث ءَفَلَس ام َقالَتَي نأ َلْذَبو

 ملطف لاقو ,رماهلا ليسلاك

 بلا ابأ نوُنَكف نايعلا نع بِذَك الب اههوزأ َبُيِجاْعَأ ىددع

 ديف ةنبأ ىتعأ امو زوجتلا 14 1 ًماوقأ موق اي 5

 ,رمخل ءامنأ نم اًضيَأ زوجتكلاو ةَرقَبلا نبل زوجتلا ُلوَب
 نر يام

 بسلا َّىِب ىنعت ةفرخ وود 8 زو تو بارسعألا (ىم نسيتتسفو

 ىف انيشخو هفعو همذل ىلا هينا لاقي هبناع ا هيثوم قلخا ىأ قلولخا هادرب هادرب اقلولخم

 نا انيشخ وأ هنايمبب انلضفيف صقننو انيلع نيزيف ملكتن نا :اتيشح قا لوعلا ةليشلا ةليسما

 قو اهماهس ىلع ضّمارفلا سور ديزي نأ كلذو لوعلا ةلسم نوافت تواغتنق انع بغني

 لوزت سمتلا تداكى تح ىريرلل لوق دنع نيرشعلاو ةيداكل ةماقملا حرش ىف هحاضيبا قبس

 انلعق امير ارسالا نم هيلق ىف امب حوبي نا ىا انضف اهحضيفي نا _لوعت ةضيرفلاو
 انضفاف ةرشع ةثلاتلا ىف لاق رامنالا نم هيف نحن اهف ضوخي نأ ىأ انضفأ اهف ضيفي وأ

 أهنال ةولع سايقلاو ىلع مج ةيلعلا رابكلا ىا ةيلعلا ضارعأ راهغزالا خفي ثتيدح ىف

 ءنال اهعنيب نكاسلا فرحماب دقعي مو اهليق ام راسكتال 18 اهواو اريل امناوولعلا نم
 نقلدزاو 'قللدف اًينِد ىمع نبا وه :ريظنو واولا نيلو ةرسكلا ناك نيصح ريغ زجاح

 ىلوالا ةماقم لا حرش ىف هريسفت قبس ىيلدلاو ةفلزلا نم لاعنفا بارتقالا فالدزالا

 رماسلا عمب يرنسا . نيرشعلاو ةعبارلا ىف هحاضيا ىعم دقو ريكتلا قلصلا ىلصلا علخو

 نيقعنسمو ىنيرشعلاو ةثلاتلا ةماقم ا حرش ىف ةريسن رم نقو ىمب ةتيعرأ ملوق نموه

 ءارقلا لاق طحتلا ىفو ةنسلا عباصا اذا موقلا ننسأ لاقي نوبدجلا نوتنسملا بارعالا نم



 0 را
5 5 2 0 - 0000 1 20 5 

 0 َُ 0 9 00 هيكل دوابشا هس 0

 , هالطلاب لقلا هد مهب 5 كلا ا ويطسمإلا ف 0 وحان

 تالاهلاك كتاومب انيتأ رصف طرشسباو ءىَصخل ىرس 0 اك

 ند ىيفو ا“ ؛ ميالولا ةَجطأب نحت يففو ءااروكت تاضورلاو 6

 نادحلا 1 لا ق ليق م 0 00 بياعلا

 ءراحبلا ١ ةعاقم اندم ف رجلا وشم 00 مك

 ادع ام « هناوص ىف امرْشْمَيو ”دداسللا لدم اني ل كح جحأو
 20 ل

 انعش واو در ضير ةناف , ءادرب اًقِلولُحُت , ءادوق اًمِهَنْشُم اَكَش

 ةراسكابو ئرخلا عفرتو ةسام عضو فايضالا نيب رودت :سأوم ىأعي ماعطلا عاونأب

 حرم رانلا دير.ب ءاغشلا ةهكاف اهبناجو ءمقل فرط وهو رسك عج راسكالا فايضأ

 حرق ممن نحرف ىا ءالطلاب لقلا لجو مهب تدجوو مركلاو ةوتفلا أو ةوتفلا ىوذ 0 ا

 مدكلا 1 با كارلو يظل ىف ضناوتو ماا نمل رسل قع رمح اب ناوشنلا

 هقفارطا.ى هملاو دربلا اد اذا رسكلاب 00--- لاقي درنملا نار ىوسناو ىرسناو

 نفقا نم بهذت ىا ةنطفلا نفت .حطبلا] علؤتب لع م ىا ةنطبلا ىف ليق ام انضفرف

 هلقع ةةاسعتسا سسفيو هعبط هعبش ريغي نل برغي 0 اذا همأ عرض ىف ام ليصفلا

 ةسسفم ةالصلا نع ةلسكم اهناف ةنطبلاو مكايا س انلا اهل فر نافل يوعت ومو

 ىأ ءىت لك مطحي ىذلا لوكالا مطقل مطل عاصب انلتكا مقسلل ةثروم نيل

 ءاعّولا نه رش لثملا ىفو ةيشاملل ةمحرلا ليلق ناك اذا ةمطحو مطح لجر لاقي كاكأ ةرسكي

 انرواعت  هنيالو نسحب ال مث ايش ىلي نمل برضي هفنعب ةّيعرلا مطحي ىذلا وفر ةمطأل
 هىقري ىأ هناسلب لوشي هختوو محلا مير رغلاو رخا دعب |سحاو هانلوادت ىا رغلا شوشم

 هأدوف ابهتشم' هيف ناصبب ىذلا هواعو ءىتنلا ناوص هناوص ىف ام مالكلا َق هكرجو

 سأرلا بهتشاو ابَهش ءىتلا بهش دقو داوسلا. ىلع سلاغلا ضايبلا ناولالا ىف ةبهشلا



 كيو

 راَملا وَص ةادهأ لب ادق ىراس ٍدْيَل طباخ ىو تتح
 راقملا قراطلاب بَجَرم الا بحر , جابلا بيحَر ىلا

 را ا نع كسل رانيّدلاب ٍفَكَلا ٍدعَج ٌباحرت
 راق تيت ترعشتتا اذإ ٍراَكِم ىَرِقلا ميانعمي الو

 ىدنقللا نامزلا 0 ب لعد 2 كسلا هر تتلو

 2-5 ما ماع ىم

 اني سس >2

 ل نتامجتإو : ىحيرأ ا ىقلشو ' ىبَح ايهب ىناقلت مث

 :دئاوَمو ؛روسمت هُدُيالَوو ءروغت هراشعأو ءروخت هراشع تيب

 ةيادهلا نموه هاده ىرقهقلا عجر باب نم ىزمكل ودعي لوقو ٌرْمَجيلا هبكري ىذلا

 ىأ قحلا دعج باحرت اهجوز ىلا سورعلا ىدها نموا ةّيدهلا نموه ةادها لب

 سيل ىا رافثم ىرقلا مانعمب لو ةنماثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا قبس دقو ليذبلا

 لاعفم وه ماقعمو ىرقلا ماع لجرو ءىلطب ىأ ماع ىرق لاقي هل رخوم 1 ىرقلا ءىطبب

 قب ىلا ةلفتلل ليق هنمو قّلط نم قالطمرّخلا نم لاعفيف راقتم اماو أظبا اذا مع*نم

 بيرعلار ارعشقا راطقالا برت ترعشقا اذا هانا اهريخأتل راقثم م ارصلا رخا ىلا اهلمح

 اولا اطمالاب ءاونالا نتتضو بارثلا ىفو ةبرت عم برتلاو 2 بزج نع ةرابع

 َىِرَص ىراضلا نامزلا ةرشع ةعساتلا ةماقملا حرش ىف ءارنالا ركن قبس دقو ءون حج

 دامرلا ج يلقلا ىلع رئاضلا انهاه ىراضلا ليقو هب غل ىأ راض وهف نسيصلا هلا ىف بلعلا نلكلا

 فايشِم ىنعي هتددحو هنققر قيس تفهراو نيكسلا صو ةرفش عج راغشلا راقغلا هرم قهرم

 1 رغلاو ةفايضلا افيدر رافشلا ١ اة لحو دامرلا ةرتنك نال ةيانكلا باب نم ودور إم

 نيمن راو مانتسو لمجو كدو هنم جرخ ايزو ىري قتلا ىرو لاقي ةنيم» ةقان ىا راو رحن
 اًيصب ران ىذ هنز نا ىراو حادتقاو راووهف هران تجرخ اذا ِدْنَرلا ىرو نم هلصاو
 ّىحرا ةحارب ةاقالملا دنع قكلا .ىكع وكلا ىلع كلا عضو ةحاصملا ىحتاصو هجولا ايكلا يح

 رافعا ىلغت ةرودق ىأ روفت هراشعاو ءاطعلا ولا حانرمو زئاول ءاطعاب را ىأ

 راما همر ءايضقألا ىو روزجإل راشعا هنمو ةرشع ارحل نم هزل لصالا | ىف وهو رشع

 ةىيلو عمج سالولاو :فامضلا ةمدخ ءادأ نم لك ا به ننو ءىجن هيراوج ىاروهت 8 دكر 8 سد دوو

 نيب نيزملا ناوخل ىفو ةسام م ناوملأ رودن هىتاومو مفحت نأ لبق قصوتست قنا ىقو
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 ك6 يت

 سس سا ند

 دليل تتاكو :مرك نع ربو ٠ 0 ىلع مَرْصُت ران ىلا «مَمللا
 ؛ موكحرم اهُمَعَو « موجَم اهُّحبو «رورزم اهبْبَجو ,رورقم اهوَج

 ؛ ىسُنَع صْفأ لزأ مخ « ءابزخل ٍرْثَعلاو « ابريل يع نم ٌدَرْصَأ اهيف انأو
 ”لاورإ نابنو « ىلإ ةقوملا ربت نا كلا :ىسفتلو كلب ىوط لوقأو

 مطن ءاَرجتْرُم ُدْشْنُيو « ىَرَمَجل وُْعَي َرَوُحا

 0 تيلطشل لاق دعس رضبب العا نيل ليسا اذإ ايلا رفا راثلا

 ِدِقوُم رْيَح اهدْنِع ران َرْيَح ْنِجَت ةران هرش كإو شعت هنأت ىَم
 لاخل عقوم عقو اذا لدسلل لعفلا هذ نيموزجب نيب عوفرم وهو ايشاع 6 ىف ىنعملاو

 نعفرو باوجلاب كيتي نمزجو نإب تأت نمزج كِتاي همركت اديز تأت نا كلوقك عفتري

 ىلا_عت هلوق هنمو هفع توشع نلق ةريغ ىلا هنع تردص اذ او الاح هتالفجي اههنيب همركت

 نيعبرالاو ةيداكل ةماقملا ىف ىريرال لاق اناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع َشْعَي نمو
 ملع ىلع قتكلا ىلا غلابرعش ىو ةّيللا عج ممللا ممللا ةمحاف__ تيبلا ىوهلا ران ىلا وشعب
 وح انمار رجلا ىارلقلا ةنباشا"!ذار ورقم وهو لجزلا رق ورقم اهّرِج عفترملا لاجل اغلا
 هيف سيل قيطم اههغ ىا ةهغتم اهنيك نع ةرابع وف رورزم اهبيجو رق وذ ىا رورقم

 لجرو تروق اذا هبيجاو هبرجا صيمقلا نبجح لوقت صيمغلل بيكو مجن نع قشكتت ةجرق
 درصلا ءابركل نع. نم درصأ رونسم ىأ مويغم اهيجنر نيمأ ىنعي باوجل ىأ بيل صان

 لجرلا درصو مور فذلخ دالبلا نم دورصلاو دْرَص موي لوقت برعم ىمراف دربلا

 لش ءابرل ىنيع نم درضا لوقو اعيرس دربلا سجي دارشمو درَص وهف ادْرَص دّرمب رسحلاب

 هيلا بلهتسي هنيعب اهلبقتسيو سمتقلا عم رودي ابو نال نيدص درب رب هباصأ نمل برضيب

 ةلقل اءاعبستلا .ق فوت“ ال اهنال ابرج ننعم درلعا لثلا ف لاقيب ءايرجلل زنعلاو افىلا

 نقو ريسلا ىف اهدنع ام جردقسا ىا سنع ضنا اهل رضا دربلاف اهدلج ةقرو اهرعت
 لجرلا لآ ىلا نقوم ا رقبت نيرشعلاو ةقلاثلا ةماقملا حرش ىف  صنلا ريضت م.قن

 راعتسملا لصأو اور ةاممألا عقجي هنال ةريشعلاو لهالا وه ىذلا لآلا :نم ريعتسا ةمد

 بر لاقرالا ىلاقرا نييبتو رومالا عيمج ىف عجرم او لاملا نال عوجرلا وهو ٍلْوالا نم هنم
 ىزمجهل ردعي لاقرالا ةريثكن ناك اذا لاقرمو لِقْرِم ةقانو ريعبلا لقرا دقو ببخل نم

 ريعبلا زاّمالو اج رسدلاب زمجي ريعبلا زج دقو قتعلا نم نشا وهو ودعلا نم عون ىزمال
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 0 ,هقاذّصلاو قوضلا فرو ءفقاتلا

 آو ءفسَصلا ىف ىلا َعّْيَص " ه نك تنكفب هُبَقَعَتَأ ٌتْسَهَن

 كفيلا الو قل

 هيوَمَّشلا وحبل ا ةماقملا

 ةّيوعللاب فرْغُتو

 ةّجاف ؛ ّمظلا ةّيجاد ةكيكل ىف ُتوَشَع لان مات نب ثراهل ىكح

 اذه: لغا ىملصللا قف نبآلا عّيص نكا» كابوط انامز ىااتلماتمكم مزرد
 ورم نب ورمح هلاق نم لوا اولاق قيصلا ىف ىوريو نبللا ٍتعّيض قيصلا رئاسلا لثملا نم
 :نيكرفف اريبك اخيش ناكو هنحن نناكةرارز نب طيقل ىتنب سونتخخد نأ كلذو سدّع نبأ

 ايف كلذ لاقف انبل هيقستست ورمح ىلا نلسرا اوقش اهلف هجولا ليمج ىتف اهجّوزت مت اهقلطف
 ةقذمو |ذه نلاقو اهجرز بكتم ىلع اهدي نبرض ورمج لاق ام اهل لاقو اهيلا لوسرلا عجر
 لمفلا هلبا برضي م نم نا دارا وا هيف ناكقالطلا اهلاوس نال قيملا ّصخ امتاوريخ
 ةينشلا دودعلا فارغا رمش لك دوسالا قلط ليقو ةجاحلل سنع اهنابلال اعيضم ناك قيصلا َّق
 هسفن نعبتتف ةقراغم ا ىلا ىذا ام امهنيب ىرج مم لامو لامج تاذ هموق نم ةارمأ ىلا ةبغر

 راع اهلوقب هتباجاف اهلسارف دونعلا

 نطملا َسَبْي تقلع اَذِإ ّكَح ىنْكَرتَأ
 نعل نُعبص فْيَملا قف سف تلطت تاما

 ةبه ىذ قوطع هيلع اهفطع مثرماع همسأ كاجر نجوزت تناكو كلذ لاق نم لوا ىثو

 تقو ةجاكل ينلط ىف طرف نمل لثملا اذه برضي دوسالا اهجوزنو رماع اهعلط نلانحاف

 بطخ اذا لاح لك ف ةروسكم تعيس نم مالا ىقاديملا نعو اهتاوق تقر اهبلط مت اهناكما
 , ةأرما هب نبطوخ لصالا ىف لثملا نال عملو نانثالاو تّنوماو ركذملا هب

 ىلا توشعو ايهاع ىصاق لكر اص مت لصالا وه انه ذايل هتدصق هتومع ىرهوأل نع نويتع
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 تا هالو م

 0 نبأ كبيدجل رك هنأ مون دما دَّنآ

 | وهن موج دنناذ الور: دجق دل, نكت د جد عبرلا حج

 و0 - 9:0

 |دصح ةيرحو « بصن هسراف نست ه3خضعياارل نإ نوالا

 نأ تدع ٍحْيَر وبأ 7 ّلاقف وذي َكَدو (وُدْعَي ردسنا مي

 ؛ةريصنلا نسخ هل ؟ثوبف :زابذالا ةراصنأ تلوو راب حق بدأ
 د ضحوا , عاصملا نم نآلا انغد لاق ؛ ةرورصلا مكُحب ُتِلَسو
 اف اي 2َعاج نم ٌعيَشُت ال «َعاججنأل نأ ةعاَو 0 تثيدّح

 ؛كيلإ رْمألا ثلقف : قردل طي ؛ ملا ُكِسَب اهف ٌريِبْدَّتلا
 كقوَج عيشتل ؛ / كس َنَهرَك نر ىرأ لاقف ٠ لية ماسزلاو

 2210 قتلت اع كيلا تلقنألا+ مك هينلوانف : ,كفيَضو
 اس يل

 حر نأ ثبت اف , نشولاو فسيسلا هقدّلتو ”نطلا هي

 بدل وذ بيده بيدهل عبرلاك ل نم اف سنلا ضعب ىفو ةرمقع ةثلاتلا ىف ةريسفت

 5 ىف ام نصل بصخ ةهيزحو لام ىآ بقت تابنلا ىم اهولخو ضرالا ةسوبي وهو

 ردعب ردت يمر ىا !ذكب هنيصخ لاقتإلارانلا ف قلل اموغ ليقو بطمل نم دوقولل
 أدح وسحب ىوو مدللاو ءارلا بقاعن نم هناكو 0 نيشان هلثمو عارسالا ضعب عرسأ ىأ

 ثيدىخل قو كلذب هل نفرتعا ىا ةريصملا نسحب هل تويف اراب هتوص عفر 0

 00010 دا ربك قياما اط ىزرللا قبلا سارا وطن هنزل راهن نليجلا' علع تنضم:
 ندم نر نعد بدالا ريقحت ىف مالغلا مداح نم نعمس ال ةرورضلا ىلع هلوق 8

 ىف ضخو ّحِصَم لجرو ةلتاقملا ةعصامم او قيسلاب برضلا عّصملا ةعصامملا نم ىأ عاصملا

 هتدلقو هلكأت ءىت ليصحم ىف اقيرط بلظاو بدالا نيدح كرذا ىا عاصقلا ثيدح
 كرلق ىنعم او اًدراب امو اًنْبَت اهتفلعو اهْوو افي |نلقتم باب نم وه نهرلاو قيسلا

 نم لعجي ال نا ٍلقحو 0 نفري ناب ىرصنتلا |نه هتفلك ىا نفرلا .هتلّمحو قيملا

 0 هسلقتف لعلا هثولق ملوقك از اجب نهرلا ىف نيلقتلا نيكي لب بابلا |نه

 سحاو ظفل ىف اعم زاجلاو ةقيفلل ةدارا نا كلذو مسا لوألا نا الا لوالا هب بصتنا امب



 هك نان تلا

 .ةراغُتب ثنا الو , ةريعشب رعّشلا ىَرَتْسي الف ناكلا اذهب

 قادتمقل مكح الو , كلاشعب ةلاسرلا الو هدصااضقب صصقلا الو

 ا املا اذه ليج اّمأو , همشأب جالا ٌرابْخَأ الو هامل
- 
 هل كشنأ أذا ردي نم الو «يِدَملا هل َعيِص اذا ؛ٌميَج نم مهين

 ولو «ريمي نم الو , ثيدشل ٌةَبَرطا اذإ «ُتيِغي نم الو ءزيجارألا
 , مدحا لوقيف محازم ىف ءافرظلا هلعتسي رامثالا !ذه لثمو مالكلا ريثك كنا تفرع
 نم ةراعتسم ىف ةربص باوك نك كلذ هيشا ام وا سْحَت وا ىلخقم ديري فنا هيحاشل

 ملل امبأ تناك اطو ةريص س نكلا ىقنتو ةعقجم تناك ام ىصو تالغلاو ماعطلا ةربص

 نم ةلوعفم ىنعمب ةلعق لصالا ىف ىهو هب ىتكاو اعومجم ةذخ ليق هناك لال عقوم تعقوا

 لك نئنيح تحي مل كلذك ناك اذاو عج نقف سبح اذا ء ءىثلا نال سبكل وه ىذلا ربصلا

 اهنع بن بهزذت مل نيلغ ناو اهناف سماك فيلا رع ل را اهناب لاقي دلو لات

 اني ام ليك الو نزو الب ىا ةربص ءىقلا نيرقشا لوقت ىرهودل نعو ةيفصولا ةكار

 رعش مضعبلا ىوريودلا اذه ىف ل ناحملا

 مد بأ ُدْعَرَو ٍدْنَك ىَب مُهَقَو ٍةَلَقُم يب طَخَو ِناَبْنَع ةحاصق

 متروب ىواسي ل ارح تاك َنَِو ىلعم ركل ل ثعفحا اذإ

 رعش ا لاقو

 ٍدَمخَأ بْن ليال اناسح اًبنكر ٍدْرَمُم وح زاّبقل ىلع ٌتْسَرَع

 ٍدّسَحُم هقف َنْعَبوِرم نيحوتو ٍلِهِلَهُم طَخَو نيريس بأ اّيوَرَو

 وشمر ىيسرفلا و2 ةليئقو ١ لوزسجو ييتكلاوْكِم ةكدشلار
 ”١ سا طدبللااد[ع نطتااشنج ةَرْوَدَم اهكفاع تلقا نأ نك دكت

 صصقلا الو ةريغ وا رم ىم هب رثانتي ام وهو رائّتلا نم ىقبي ام ةراثنلا ةراتنب رثنلا الو

 غلاسغب رفظلا نم ّصقي ام ىا ةمدلقلا انهاه دارملاو ءىتلا دارملاو ءىتنلا نم صقي ام ةصاصقلا ةصاصقب

 هير ص -- دي شرعا ء وقلب تلسعاام ةلاسعلا
 ةمحم عمج ذداملا حذلملا رابخأ دلو ةمكح عج مكلل و نامتل مكح ىوري دقو امكحل
 اذه ليج حلا املا نال ضلع بزل انا اهزلحج غنا لاءابول مالا عضوم ىهو

 قيس نفقو هاطعا اذا هحام ميس نم عيف اق ناحملا ذه ليج سنلا ضعب ىف نامزلا
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 : تطول ل ٌعابُيَأ لات هللا َكَقْفَو ادق معو لاقف ؛ / مهفملا

 لان « هّللاو الك ّلاَت ؛ ؛ َلدلاب ؛ عملا الو لاق ءهللاو ال لاق طخ

 ؛ ةديصقلاب ؛ ٌةَدِيِصَعلا الو لاك هّللاو تاهيه لاق رصسلاب ؛ ,رّملا الو

 0 لات ؛>تارفقلاب « دا الو لاق هللا كافاع اذا لاق

 لاق (قيقذلا ىقكا# قيقدلا الو لاق « هللا َكَدَشرَأ كب تمذي

 لاَوّسلا َعُجارَك ِحْيَر وبأ قكسأَو ءهللا َكَكَلُصأ اذه نع َدَع

 امْوَشلا نأ ٌمالُشلا حلو ,بارهلل اذه نم َلْياَكُتلاو باولو
 ؛ كنه ثفرع دق عيش اب كّمسَح هل لاقف ٠ , نطْيَيش َيشلاو «نيطت

 ل اة دبحا هب: فتكاو؛ ةربص تاودل ,نخ كّنأ نا

 دو عنلا ضعب ىف ة. ب ىف ةديصقلاب ةديصعلا الو ةيرقلا لها لاح كلئمسال ةظحل ىق مالغلل

 نئارفلاب دئارتلا الو ةرشع ةعبارلا ىف اهركذ قبس ةديصعلاو ساصقلاب نّناصعلا

 تايبا نتارفلاب ىنعو ةرشع ةئلاثلا ةماقملا حره ىف اهحاضيا رم دقو ةديرث عج دُئارثلا
 كب بهذي نيا ةدالقلا ف بهذلا نيب لصفت ىلا رردلا لصالا ىف سسارفلاو ساصقلا

 نياف نيناجلاو ءالهجلل نع ردصي ءّجوتملا ريغ لاوسلاو هّجوقم ريغ الاوس لأست ىنعي
 كب بهدي نيا هانعم نوكي نا لقحر لقعلا ىذح ريدقتلا |اذه ىلعف كلقعب بعنب

 ىلعو ليههتلا قيرط ىلع كلقعب بهذي ىنيا مهدنع هتقيقحو هير ارهفس نمل نوّيذادغبلا
 رعش سارف ىنأ لوق اذه

 بَيْلاَو عناب يل َرَّْدلا َحّرَص دق ىب ٌبَعُْي َنْمَأ يل ام ٌبناعأ ني

 1 _ ساتلاو رْهّدلا ٌلْهاَح ىئاَح 5 دن كاشف الر غدب ءافولا بأ

 ١ |١ اضرلاو فزززملا بارو. ليكي لاك نم لعافت:لياكتلا بارت !نه ىنم لياكنلاو
 مما لصالا ىف طوششلاو ةدينع ريغ هراوج ةياهنو ةديعب همالك ةياغ نا ملع ىا نيطب طوشلا
 2 1( فا هنيوءاغلطي ىرج لاقيباك طوف .ىرج:لاقي'ةياغلاب ىلا: ةّرم نيرفلا ىرج
 اذا ناكملا نطابت هنمو نيعبلا نيطبلاو ةسبألم اهتنيب نال اطوش ةياغلا اووي طاوشا ةعيس
 هريدقت راما هيف اذه هلوق كنا تنبتساو ىنطبلا مظعلا لصالا ىف نيطبلاو نعابت



 مظن 5 :يرملا :ةَقْفأَو ىنم

 مار 5 هتتتتتتبو ىكفعتلا ناب نأي نولوفغي

 را ياا س10

 خاسمت هددوس كك ىمو َنيِرِثكملا ىوس نيزي نإ امو

 ا نركخلا بدلا تو لري رِمِقمل امان

 9 ير 8 ,رثشلا ناد ا ..انيخ قيل ء1دهج
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 ا هل لاق نق ءطَمتلا م اشو ءاتلا ال ى

 ةفقلقو 2 0 يح ِدْيَر ومأ هايك مكس هقتاع 0

 ىلا ةبوسنملا ةلصقل ةيبصعلا ةقيقحو شال طبار هل بصعتو هترصن ىف ٌنِكل قاس نع رمتتو

 اذاف مهاهتنم وه ْنَم ميرح نع نوباذلا مث منال هيبأ لبق نم لجرلا ةبارق ىو ةبصعلا
 اذا: مّظعتو مّركت كلوقك .ةلصال هده هشفن نم ىرا.ىلق كناكف ,لجرلا بشعت نلت
 نيتذلتلاو ةنلاثلا ةماقملا حرش 3 بصعتلا ركذ قبس دقو ةمظعلاو مركلا هسفن ىنم ىرأ

 مّدَق سلا مكلاو برعم ىبراف وهو ٌيرداح هب مدتوبب ء ىقفن ميلا خفب عاكلا عاكلاو

 دقو هب لس ديري هب مخك مكيأ صاكدنا نم نيلع لاقف صاكانه هل ليقف اكو زبخ ىجارعل

 6 نوبل لوول ارض جل كح

 نامل 0س ذافو تاق ادا دا نم قافتنا لاقي مق 0(

1 0 0 

 بتكي ملو منجي ملو كردي مل ىا تنل غلبي مل ىزارلا نعو ةعاطلاو ةيصعملا ىأ ثندل

 ليز وبا لاق ىنعي ايش مغيب نأ بيطي ىذلا .ىأ مثفملا ةفقو هلاسو منا ىا ثنح هيلع

 مال

0 



 ا

 نايزن حاَرَم هنع ْتْحُر مث « كَيرَه ٌبَشأ الو ءكّنظ هلا مف ها

 آمي

 يس هل ُتلقف ماك نب ُثراحل لاف ؛ نايبصلا ةرواشم نم تبدو

 ؛كتتلا ىف ترف ,كنلإو كنم َلَدَبل نإ ,كيألا تَمنأ نَمي

 دخلا اة لسعلا عل لاف مث ءكتَهْنملا ةَبوط برو

 وشو ؛ بشدلا ىد ىلع هّيَر لينأو / تالا حم ىف ةيينأ

 انف ءلهُملا ةاصقإ ىتَع ىضْغِيو ٠ همس
 9 نر ا

 عَهْسأَو ,هض ىل لاق ةميدلا ةّيصعلا « ةَيبصعلا ف تفرسأ

 راقعالاو ليلدنلا اضيا لعفلا |ذهل لاقيو نيلاب ءاتقسالاو ةفضقل نع ةيانك ةريع داج

 ءاسنلا ءامنا نم لصالا ف صو كلل مع ةريمعو لاجرلل ةضخخلا لثم ءاسنلل ف ةاطلالاو

 رظني ال نيلا أن لاق هنا مع ىنلا نع كلام نب سنا نع روهشم ثيدح ىف درو دقو

 نا ذلا نيلخادلا لزاذر انلا هلخ هلخديو نيملاعلا عم هعمجب دلو هيكري ذل الو ةمايقلا موب هيلا ها

 ىفو ةعرم ةيمل نيععت ةريهم ا ةريهلا نع ىغتستو ءيلع ها بات بات نيف يوني

 ريغصتو ىرارسو رداهمو ةببرسو ةريهم نالفل لاقي ةركل اهب دارملاو رهمللا تاذ ءاسنلا نم
 لاطا ال ىا كنرق ٌبشا الو رغصت مث ةدئازلا فورأل ةملكلا نم ىذحي نا وه مخرتلا

 نرقلاو اضيا ٌبتقت مل كبرذ وهو كنرق ٌبشي مل اذا هنال ةيانكلا باب نم وهو كرمم

 ةباغلا ىو ةكيا عج كيالا كيالا نبنا نمب هوخحنو لاتقلا ىف رسحلابو نسلا ىف متفلاب

 ىبص مث نكي ملو كسفن_ نيبو كنيب ماصخل انه ناك امنا ىنعي كيلاو كنم لد نا
 ىتح كفعلا ىف غلاب ىا كفعلا ىف برغاف ءل لصا ال عونصم كثيدح نأ ىأ ةرواخن

 قعلا لوقلاب ىلابي ال ىزلا كنهنملا كتهنم لا َبّرَط ىوريو كتهنملا ةبرط هنيع نعمد
 عمنا ىعملاو ةرظنم نحو ةرفاظ باط ىذلا ةمالكل لثم لسعلا لعج لست لو لسعلا
 ارك ني لوما لوق نمير اعتشسمفا لهو هلب لما يال ةناق هيعيتتح نع لاستادلو بس نلف اهب

 ةوكو مالكلا ىف باهسالا بدالا حدم ىف :بهسا تذخاف ةلقبملا نع 0 الو لقبلا

 رتب هنمو ةديعبلا ةيوتسملا ضرالا وهو بْهّشلا نم داعبالا هلصاو هيف ةلاطالاو هنم راثكالا
 هيف كلس ليق هناكف لعبأ ىأ ١!نكى نك ىف نالف  بهسا ليق اذاف رعقلا ةديعب نناك اذأ ةجهس

 هكسدع د لمع ىذنلا ران ىا لهجتسملا رظن نازحاو لهساب لاعب ا ضر لا نم 66
 لمهلاو وفعلا نع ةيانك وه ران ءاضغا دلهاج ىّدعي نم رظن هانعم ليقو لفاجلاد



 كك 11

 هع تو ىاضم كلطلاب نكس ياس يرن

 ةرُق ىَرت يي عنو « كتوَص ىتَلَتو
 عدد كِموَي ةّلعتو ءكبلق ةحرفو ءكفنأ ةناحيرو ؛ كنيع
 ةعرشو ٠ «نلقاتملا دكعتمو ,ىلَسرملا ةَّنس نع تبعر فيكف

 ُتْخِحَب ام ,كيف ىكآس دقل ِللاو ءىينَملاو لاملا 177

 :يطملا تاو او ,بقيشلا هرتز ان تيت سلا
 2_9 9 ب

 ه-

 ؛ ٍةَريَهملا نع َىْعَتْسَتو رم . د ري ىذك لش 3 نام © َس

 حامعتلا انمّتس نق ام تنك ناو مب م ىراسنلا نابهر نم تنح نا دا نيطايعلا

 تل مرا ٠ ةدحاوو شيرف ل ىنامت عروس دانا 1

 نحسلا كاملا ل نكسلا ليئارسا ىنب نم ةدحا اوو برعلا لئابق ر داس نم عستو شبرف

 م ايندلل لاق هنا معلص ىنلا نعو ةارملا انهاه هب دارملاو هيلا ننكس ام لك نيتحفب

 ضغسنو تاكا برت ةحاصلا ةنيرقلا ن ناب سنلا ضعب ىفو ةكاصلا ةارملا اهعاتم ريخو

 ىأ كفرع بيطتو ةيلا رظنلا كل لحي ال امم اهريغ ىلا:نظنلا نع كينغت.ىأا كفرط

 ريغو كسملاو درولا ءامو دوعلاب تار بّيطت هانعم ليقو ركّدلا انهاه دارملاو كار
 ناحجبرلا كفنا ةناكرو نهجاوزا بّيطت نا ءاسنلا ةداع نال بيطلا عاونا نم كلذ

 ىف هضر لع لاتق ةأرملا تافدم:نم ةناحيرلاو ناحيزلا: ةقاطو:ةوندلل ةفاحيرلاو فورعم تين
 ىتسيلو:ةناكعر ةاردا»نإف اكهمفن زواج امارغالا قم: ةأرملا نكاح نوع 9

 كفنأ هو دع ةرق رعت 0 34 ه0 0 م كلذ تاو. تامر عتب

 25020 - كا هي

 ةعتمر ءايللو كاوسلاو حاكتلاو رطعتلا نيلسرملا ننس نم عبرا لاق هنا ماع يلا
 لأنا نم نانعحر م مّ يدل دعو ها هل ناك نم 0 عتمُيا ام ةعملا ا نيلقاتلا

 ةريمع هلل داود نم ا لاقيو 1 ى دارجلاب لئلا برضيو 0 اهغيف
12 



 ركض ؟هيص

 او م را

 اهب
 يرجو

 لرسم 7/0

 نار 111,

 رو رج م“

 ّْ رت لَه ها كلفنا ىذلا وكر يعل لتغلا ب قون
 ءبدَوملا راهتنا ىّرهتناف « تفذَلا اذه كْلسأو ؛ ,َبَقَرَتَأ ن

 حق قلو ٠ ٍنابفولاب ئعدقشتتا كليو لاف ؛ بّدَأَكْملا در خلع

 ايرلندا يود كنار ا فولو حدايق 07
 5 كِّيبت كن ا ٌتنّدح الو «مالسإلا ىف َةَيِنابشر ال ن ا

 دع دب ل ا كانتا

 هرهن لاقي ىقرجز_ ىأ د لغو لق ايدج ىريرأل 0 دنع نيرشعلاو
 ضعب ىف كنتلوالو كل ايتو رهنت كلف لئاسلا اماو ىلاعذ هلوق هنمو هربا اذا ةرهتنأو

 /, هلثم كارتا ىف ريمضلاو نظنا ىعمب ءآنلا مب كارذا تعمب ام كارت كئأيلوالو منلا 1

 ةيالا شا ُباَنَع مكانأ نا. مكتّيأرأ لق ماعنالا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىفو كتيبأرا مهلوق ىف
 1 ا مكانا َلاَعَك هلوقإ ”ليوأتلا ر ارساو ليزنتلا ر اونا باتك ىف ,قواضيبلا لاق فدلتخا هيو
 7 باّرعإلأ مهل لَك ذل نيِحأَنللر يَصلا هي 1 ا . فرح تاكللر بخت ماَيَفَتْسا

 مو عك

 / هوما 0 0 "املاك (يكمقم قالا تل هنأ ام اديَو كتيارأ 7 َكنأل
 م7110 فوك لوخُعملا وأ قلعم لعفلا لب مكرم ٌلاَعَي ن أ ديالا قيمز ٌليِءاكمََملَت كإ لغفلا
 اسيز نلف أو لاقي ىرهوشل نعو ىغتنأ (َهَنوعَدَت ذا | مكعْفنت مكَهلا ةكميأرأ ١ ريو قت

 هبتزمعف هيلا نجانحا اهترو ممالك ىف هترتكل هلبقتسم ىف زمعلا برعلا نكرت دقو املاع
 در رعش: .. رعاشلا لاق نه ذلب هيضام ءاج اهّبرو

 باليل ىف ىَرَق اَم ٍعْرَّدلا يف ّذَر عاري َتْغهَت ْوَأ تْيَر لع ح حاص

 نب راعشلا 5 دوس[ لاق زم داب كتيأراو تيأرا ىف اولاق كلذكو بدلعلا ىف ىوريو

 . ! كتي ح ىلا لاقف نانأ نأ مل هنيخ ًارئآ ترآ

 ْ ا ىنغتمتا < َكْمَل مالح يْغعَتَم نإ كتير
 ىف لقبت لو ةينابهر كل ليوط نيدح ىف مَع هلوق ىلا ةراشا |!نه مالسالا ق ةينابهر ذل

 م ريغو محلا لكا كرتو حوسملا سبلو موصلا ةلصاوم نم نابغرلا لعف ةّينابهرلاو مذلسالا
 لاق هنا مَع هنعو عطقلا وهو لتبلا نم حاكنلا كرت لثبتلاو ةبعرلا نم اهلصار كلذ
 ناوخا نم نذإ نناف لاق ال لاق ةأرما كلا فاّضع اي ىلذلهلا ةعادو نب فاكعل



 ب هبو 6

 !نسبسوو ىلطي نم نتا سلحاو سباك ودك كلا اهّنإ مث
 تقتأ كيو لاقم بيلا ابأ اي بِيَثلا ىف ىَرَت اف هل تلق

 ءاءولاو , لَدْبَتسُمْلا سايقلاوا 0 لايشملا دارا اك ف ش
 حاتولاو , ةَقوَصَمملا ةجارخلو , ةَقرطَمملا جفاردلار ليش

 أ نا : نكت يك و وظتكتلا ةركحتملاو :ةطلسخلا
 رك ا مولا نب َناَنَشو ,ٌترصنف لع يب اًناطو

 ةنوشهلا ةكادقطلا ا , كورملا ةنانحل تتناك ناو ؛سمّشلا َنِم

 اَعيِرَس ةكّرئأق هيِمْزأق 2 عنش َهْعَب ٌملَظ ىل ُسْرْعيَف
 كرما ملصي نم ىاعي ةيافكهل نم ىأ سبحو قلطي نم اهرحذ لوطي رخا نايبا عم

 ةالاعقسلاؤ لهسلا ةلابضرأاو !تادؤ ترزرير تحير ل ضقت ىلطت مرتستطاو منا ١ اند
 نع ةرابع لعج ىح رثكمت معطلا فّرعت لسالا ىف قرذلا ةفّرطنملا ةقاّوذلاو كاملا هيعَب
 005 ا هاذا أرطاو ناز لك اولاق مث هدنع ام ىقذو انالف نفذ لاقي ءهيرخ املك

 نيقاوذلا بحي ال ها نأ نتيدىدل هنمو هريغ وأ حاكتن نم رمأ ىلع امهنم دحاو لك قبب ذل

 نموا قيرطلا نم جوز ىلع نبتت الو لاجرلا فرطتست ىلا ةفرطنم او ناقاونلا الو

 ىرم ىلع تيتت الو قوذتو ىرملا فارطا ىرت ىلا ىو ةفرطلا ةقانلاب اهيبقت فّرطلا
 ماعطلا ركتحا ىنم قفنت الو سبحتو عمجمن ىلا هم ةركتسلا ةطقعتملا ةركنهملا ىنحاو

 هلقتسا ىا هءاطع طن نموه ليقو طغلا ةريتكلا ةطّقفم او ءكلعلا ب صبرتي هعمج اذا

 لودلا جوزلا ننع تنك ىأ ل ترصو تنك ههركت اذا اضيا ءطقتنو اعكوم هن منيا هلو

 ىيظو نحا ىقش اذأ لالا جوزلا ناكو رقفو لان - كدنع ترصو ةمرحو ةزع تاذ

 ةناتكل تناك ناو ربقلا تاهيفو منلا وحب قى رقلا نياو "ىع عفديو ىئرصني لزج مل

 اهلو جوزتت ىلا ةنانكل ليقو هيلع نوفتو لوالا 0 00 نحن ىتلا ىه ةنانشل كوربلا

 ئورتيو كرتلتهلا حاشا ارا !عوزرتمس م غلاب .نياءاهل ىلا !كروربلار هلا نع ىلطم
 ىهو حومطلا نم اهجوز ىلع مطت و ١ لاجرلا ىلا اهنرصيب مطت ىتلا ةدامطلا ةحامطلاو

 لاجرلا ىلع ةطقاستملا ةرجافلا كولهلاو ءىتقلا ىلا رظنلا ةّلش وهو جامطلا نم وأ حومتلل

 هيلع طقاست اذا شارفلا ىلع كلاهت نم وا نرشكتو ناييفت اذا اهيشم ىف نكلاهت نم
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 كا 775

 , لزانُملا ِتّرْخَأ انماقطو 1 ءاشغ اهتريخ ىلعو « ءانع اهتتضاير
0 

 ؛ لزابلا قينقلا ِتَعَرْصآو ؛ لزاهلا تقنحأو , لزاغم ا تكرفو

 00 ىذ ءاليل اهتليلر . .اهتذقل قرلا ليقت» 3 ىلا ىو ءاضلا ةيملاب نهتم ةديوم
 ىلعو اهريضت ىأ اهتضاير ىفقو اهتبحاضم ىف هل ةنش نع ةليللاب ىحو ةهظلا

 قعي اهتراكب ةربخ دارملا ليقو اهروما ىف اهتربخ اهتربخب دارا ةبرجتلا ةربخل ءاشغ اهتربخ
 لزانملاو هنغتف ىا لزانملا تزخأ ال ما ركب اهنا جوزلا فرعي ال ةروتسم اهتراكب 1
 اهجوز ةأرملا نكرف لزاغملا تكرفو جوزلا لزانم لاب داراو برخل لازن نم لتاقمل

 دقحلل وهو قَنَدل ىف هتعقوا ىا لزاهلا تقنحاو ضغبلا كرِفلاو هتضغبا كورفو 0
 ةيحاسو ريعبلا نم ةعساتلا ةئعلا ىف عاطير ىدلا' نسلا نم لزانلا#لزابلا قينفلا تعرضاو
 لجرلا عرض ةمارحلل بكري ال ىذلا مركملا لحغلا قينفلاو قنا وا ناك اركذ اضيا لزاب
 ّلَذلا ىف اذه برضي كل ىننعرضا.ٌّجدلل لثملا ىفو ةريغ هعرضاو لذو عضخ ىأ ةعارض

 لاك نم را لضفملا لاق ىنادببلا نعو مونلل تاير يكل ىوري دقو لزنت ةحئاكل سنع

 اههل لاقي هنم ربحا ناوخا هل ناكو نيرم ىوريو ريرم هل لاقي بلك نم لجر كلذ

 لبج ىف دّيصتي جرخ ةرارم نإوإ يثولا» هل لاقي ناكو اريغم اصل ريرم ناكو ةرمو ةرارم

 ناكملا كلذب ناكاذا ىتح هرثا ىف ةرم قلطناف هربخ هلها غلبو نمل هتفطتخاف غل
 اك او نامالو أر برتشي ذل منقاف ربك هغلب مدق الو اناغ ريرم ناك ىطّدخا

 هيف كله ىذلا لبخل كلذ ىلا قلطنا مث اههس نخاو هسوق بكرتف هيوخاب بلطي ىتح

 هامرف ملظباوه ذا نماثلا مويلا ىف ناك اذا ىتح ايه ىري ال مايا ةعبس هيف تكف هاوخا
 الت 0001 ف م لب ردع عقو حب ملظلا' لقتساو هباصاو

 رعش ىداني ةرفع
 نهرُت ْمَل ىلا كيمارم نَّبَت ذولا َجِلَطلا ىياّرلا اَهْيَأ اي

 رعش ريرم هباجاف

 ةَرِبَعَو اهتْييع ةرْبَع مح  ةردكلا قرف قياهلا اهْيَأ اب
 ارضك تْضَرَو اعَخ تفرك - هَ ةزارم ُْكِلْفَقِب

 ا اف لل هاناونةنيع هييلغف قي اريرم تياصاق,ليللا نم ايوه هنع يدل ىراوتق
 رعش,١ ريرم لاقو 0 لل ويمر ىلا لاقف ار هن تنك دقو كمانا لم ل

1 

 ّ ول 2 00 تيفال ٍ يوقف 0 0 نم 0

 عم لل



 اك 0

 تسلل 9 أو ,نْيَمْعَملا ىف ُتْفَدَص دقل ميْقأو هن اهّنَمدْخو

 2 كّيَر ماف امِعَيأ ىلعو ءكّملَم ماه اميَأيف «نّتاهلا

 ا ّأ الا ,مجاحما اهنم ىدّتو ,جارملا اهيقَتَي 10-- زدبارف

 هو انج لئار اح ضال يس ا

 رك تلا مقتل ,ناءذإلا ٌةّيطَملا ٌةّيطْملاو ؛ نا هيل
 2 9 سس دس يف ل

 : ةريثك اهتنوم نإ مث , اتتفإلا ةييدتسلا ٌةَعلَفلاو ؛ , مادتقإلا

 اهّدَيو : ةفلكم اهتلاذو , ةفلص اهترشعو , ةريسي اهتكوعَمو

 هس

 , البل اهتليلو 6 ءانشخح اهتكيِرَعو اقص اهَنَمَتفو , ءاقرح

 هنم بوكرلا ناكم ًاطوتو ليمتو ريعبلا نكس اهيف عطق اذاف اهيلع بوكرلا بعصيب ةعفترم
 زا هنع اهسابتحا نم اهجوز هب لقتعي ام ةلقعلا ةنيه اهتلقعو هتكيرع ننال دق لاقيف

 0 دك علا عاوملا ةلقع 0 هناكو هلاوز ل هلذلحت| ليم هيلع هد

 52 0 مي ل ع قف ل سقو لحل تيبخ

 ىنم مسأ نزلا كيز مماق ةاهملا ىنوبعب ءاسنلا» ن نويع هبشتو ةيشحولا ةرق ةرقملا ةاهملا نيتاهملا

 هيلا ىرتو كيلا ىري ىا همجرتو كمجري ىذلا وه جارملا حارملا اهيقتي_ركذلا ءامنا
 قنعلا لفسأاو فنحكلا انهاه دارملاو ةمانعلا عضوم وهو مج“ عج مجالا مجالا اهنم ىمدتو

 قلص تولد قالا يوزر لذ مرا ىلعلا نم جفنلاو ريقل ةليلق ىا ةفلص اهترشعو

 لجرلل برضي ليقو دنع ريخ الو هسفنل :ل حدملا رتكي ىذلا لجرلل برضي ةدعارلا نحت
 ف ةأرج وهو لالدالا ةلابلا ةفلكم اهنلادو ةرشاعملا ةرشعلاو هب موقي ذل 1 سعوتي ىذلا

 عد ىريرل ليف نلنع نيرشعلاو ةيداكل ةماقملا حرش 3 لالا ميسا قي لقو مثْغن

 ةنعاتم نس الجىا؟ءاقرحر اع لاعو' ءاقرخ اهدبو َكتَلْوَمب َراَرَنْغَألاو كيلوىكب_ لالذإلا

 قّرخي رسكلاب قرخ دقو قيفرلا دض وهو ٍٍقَرْخَأْلا ردصم قرَكل ىرهودلل ىنعو قفر اهل الو
 نأ ةانعم ريذاعملا نع ىنلا ىف برضي ةلع ءاقرتل مدعت ال لتملا فو قزشل مهالاو اقّرخ

 ىا ءانم اهتنتفو اهب.اوضرت داق نسيكلا نع كابفف ءاقرلااهتسحت ةدوجرم ةريثك للغلا



 | طلا

 0 604 بسأل 07 و بث أي

 ؛َةَبَبَكْملا ٌةَنيِرقلاو ةللعملا ٌةّبطلاو , ةلّهسُملا ٌةَمْعِبلاو ُهَلَجَحْملا 9-2-9
 اهنا مث : ةربتخملا ةنطقلاو , ةريحملا ٌعانّصلاو ,ةَجَرَعَتملا ةكيلتلو

 وه

 ةرهفو نجاعلا ةدعْشو ؛ بطال ةطوشتأو ؛بكارلا ُكلاخ

 اناسبتف اهُنَلُْخدو , ةنيه اهتلقعو , ةَنيَل اهّتَكيِرَع ءزراجملا

 رمش / ١ ةارما لوق نم

 اًبكْرَنَو مامزلاب َللَوُ نك اهبوكر دلي َنَلَي مل ةيطملا نإ
 بقشيو وماظْيلاب قوي كح ١ ةباسبؤا تيفاني نعل ثَدلو

 نك اذ( اسا[ركلا لاق: ويح اهجوزل هتلاق
 ٍبَكْرَي ل ام لِ ِقِيَلا ىَهْمَأ ْمُهُمْدجأَ ةَريَِس تنكت اولاق

 رش ور تلا ١ رع رج ورك عد دور
 رشف ! ويرلاب اهفشرنم للعت ىلا ب ماللا رسكب ةلّذعملاو ةبيبطلا ةّيطلا ةللعملا + ةبطلاو

 لكاقلا ىارغألا با لاقو للعم لا داع نع ىنييعْبت دلو 9 نييقلا ئرما لوف ٌيرهزالا

 نكعي ةردم نيطللا ةانعمو ماللا تغب للعملا ىوري نم منهو م ءربلا نعب ءربلا ىلع ىنيعم ا

 نيكل نمد شي اهينض نعت مالاو هلغش ىأ ةريغ وأ  ماعط و ١ نيدحت لع لاقي' ىرخا

 ةربدم ا عانصلاو اهيلع مايقلا نس نا للعب ىنالفو ةريغ نع كلذب ىزتجيل

 حمص موقو عافص ةأرماو نيب ديلا عتصو عَنَص لجر لاقي اهتعانص ىف ةرهاملا ةارملا عانصلا

 ةلاع بيتلاو اهزبختو اهنجهتو اهنضت ريلاكر كبلا هضر رع لوق نم |اذه بحارلا ةلاجي

 ةلاج 0 000 !:ةلاع اعرقلا لاعب لاح : محاولا هلكأي انم ىا نكارلا

 0 هنمو ا ةسدقع لتم اهلذلخأ ين قلا ةؤقعلا لصالا ق ةلطرلا طال ةطرمتاز ةطوشنأو

 لال ىا رهتي اها ةزهللا زرابلا ةزهنو. ةفيعص ةيهاوب ا كمدوم ام. ىا'ةطوقناب كلاقع
 طئاغلا لقت هسفن نع عفديل ءارعتلا ىلا دري ىذلاو هودع برايل زربي ىذلا زرابملاو

 لاو لهسا اهنال بيثلا جوزت ركببلا جوزت هنكي الو ةوهشلا هيلع بلغ نم ىنعي
 كرعت اهنال ةلوعفغم ىعمب ةليعف ىهو هسفن مانسلا ليقو م انسلا ةبقب ةكيرعلا لاول اهنكيرع

 لاقي ةعيبطلا ةكيرعلاو ةجبذلاو ةطنلا ايكد اميذلا جرخ يلوا (ينالااء اهلا اهب قل امناو

 هلصاو هتوخن ترسكنا اذا هتكيرع ننال لاقييو اداقنم اسِلَس ناك اذا ةكيرعلا نيل نذلف

 ىهو هتبدح ىف نوعطقيو عانتماو سامت هيف ناك اذا ريعبلا ىلا نودعي اوناكر يعبلا ىف



 هاله 1

 :نييعتلا كيلعو ٠ ٍقيبتلا ىلإ لاقف , ىلا كيلا ها

 ,ةَتوُرسحلا وَلا ٌركيلا َّمَأ «كيداعأ نْمَد َحْعَب ,كيدشأ انأ ٌعَمسان
90 2-0 

 رحل ةفالسلاو :  ةروكابلا ةرملاو , ةتونكملا ةضيبلاو

 سال اه وال .«فرشو نهنئ جلا قرطلا) ,ٌفْنأْلا ةضورلاو

 ,ثماط ايسكو الو ,ثباع اهسرام الو ,سبال اهاشغَتَسا الو

 . قتلا ٌُبلَقلاو علا ناسيللاو , يدل ٌقرطلاو « يمل ُهَجولا اهلو
 . ةزاغُملا ٌةلازَعلاو , ةّيعادُملا ُةَبْعْللاَو ,ةّيهالملا ُةَيْمُّدلا عبّرت
 8 مدا ,كقلا كا ا 0

 9 من را

 ىردلا ىرخلا كيلا تيقلا ٠ ةرموم اهني داعم | ريع اهتلك نيكي 02 6_0
 «دقعو ىرما لح كيلا تْسْوَف نعي ةقلح نم بيلا نحوي ام هو زوكلا ني ىهو ةورع حمج

 ماد ١ كفرتعاو بيلو ركبلا لاخلا ا انا ىنعي نييعتلا كيلع نيييتلا ل

 041 للعرب ا ةرْفصب 00- ةاناقملا 0

 ضب ف ةروحذملا ةفدلشلاو ؛ .نيحيرألاو ديدان ةماقملا 2 يبل ا
 مايطلا اهيهنشن ىلا ىأ ةيهشلا ةفذدلسلاو ةينك ل را ةضييلاو سنلا

 - افثأ -- و ا لبالا تقنا لاقي فا تاردلا اهعرن مل قلأ كك فنالا ةضورلاو

 ا ذأ قاخ رطب الف رن ل نلف راع لاقي قل فرطلا ل يل قاسشلاو»

 كيعالتك ىلا قاطعا دلل 0 ا هر 9 لولا ال مرا

 هلصاو ليث |نقرعللاب لا !تلماقب د20 [!اناو ٠ ايام لعب ىا' ككل كنت ل



 قود /10ذ/ 1 //

 دس هابوع 47 /

 ميَعلا تلك ءبْدَعْملا َبْلَقلا باتأ كين ثدبو ٠ مهسلا

 رحب قع لَوأ راق رحت ْن راند نك نادل هفذنذملا

 | دال اا مانا ب اوكلا# كروزاا هتان ةنلطلا/ عضو اقف

 هيو ق « , عفاب ى ىَرَبْناَف « فئيعتملا راكتبا تركتباو «فّرعَتْملا

 يل هس ينل

 , يوزملا ىف هنأ ٌتْحَدْفَتساو , يهَملا هرطْنَم ثْنُهَتف « عفاَت

 : كرد امال رّمخِإ ٌتلُقف «قاعُت اَركَي م ءاناوع اهيِغْبَتوَأ لاقف

 نم تزرتحاو اززج نيوعتلا ىقميو نيصخل عضوملا زّرِل زّرقملا ركف ركف برعلا نوطب
 مزعلا _دارملار دوصقملا نوكي فيك ىا سلا طقسم نيك ةعيقوث ىأ تزوكتو 0

 اهبانذا بهتشلا نلوو وعلا تقووماق ىأ را را نا ىلع را رعب يتنبذملا

 هنمو نيلوعفم ىلا ىَّدعم وهو هءارو هلعج اذا «رهظ هالو مملوق 0 هلصأو تبرغو تبغذ ىأ
 هالو ةقيقحو انه لوالا لوعفملا لوعفملا كرت ىريرلل نا الا هةربد نيموي ب ملوي ىنمو ىلاعن هلوق

 نهكنملا وه ىّيعتملا قّيعتملاراكتبا دوقفملا بلاظ ىا فّرعتملا ٌودغ هيلي هلعج اذح
 197 ف ىا١ عفا( راكتتيالاب فوضوم قّيعتملاو ريطلا زجز وهو:ةفايعلا ليعي ىذلاو
 ا مل هن ىليوعبف ةيانج ىنج اذا هل عفشي هنسح نأ ىنعي لاج ىأ عفاش ههجو

 ج1١ ع او اوار ناز قو يوما لوقا وسد حاس
 اَعَجَي هياجْرأ ىلع ىلق ٌدازو اعَمَمْمآو مولا راطأ نم َلَع يفَهَ
 ل هرارذأ ربل أ اًنْسُح هَل هفاطْغَأ ني سَْنلا 0
 قلعطسفم امي روُدْعَم ةءاسإلا هن ةنِم ْيَمَظَع ْن نِلَو ىوهي ىذلاب لي

 ل 000 0 بولقلا َنِم ةهتءاإ ودي مفاه ههجو 5

 كك لإ ىلا ندطحلاو ئرانل كاملا لاو طملاو 0 ىلا رظنلا رصبلا ولج ةثذات ّىنلا لاق

 رعاشلا اهمظن :نينلل
 نسل :ةجولاو رضا م نَرَدل نيج دي هركللا ةسان

 ىف رعاشلا لاق فصنلا ىقو نوع اهعمجو طَسولا ىا اهّئس ىف ىَصَّنلا ناوعلا اناوع اهيغبتوأ
 رعش (صرااا/) ةساملل

 اير اَنْ اهْنِم كاي ْعَلْخأو اهب تينأ نإ اروُجت نعد دا

 اًبعَذ ىذلا اَهْيَفْسَن َلتْمُأ نإف  ُقَصَن اهّنإ اولاقو كوتأ ْنِإَو
 نال اهجوزاكا انهنم ىذالاو ٌءانعلا لّصوبب ىنعيركبلا ريض ءانلا: ىاقت ىا قاعت اركي ما



 ل هالإس طع |

 لق َهَللا َكتدَشانف ؛ تْفَرَع اهب َتْقَرَعو َتْفَرَطأ حقل هللات ها

 « معت مهْللا لاقف ؛ ةعايص طفلا نيسحلاو ,«ففلب كنم رك م

 دي يأ ىلع ؛ُتْمَهْنَأ نيح :ُتُمَرَع ُتْنُك , معن عما

 رمألا داك ْبَطفل َنيَعَت َنيخ ءةَميِعُم ىل َنوُكَتِل ؛ ٍةَنيِعظ
 ندد 0

 طقسم فيك ٍلّماَتملا ؛ مثولا نمو وَصملا وكف تركنا سستم

 عم ٌحْفب ركل مالو ريمضلا ةلزنم هلزننل ًةحونفم ركل مال هيلع لخدت تاغتسا كافيسما قىدانلا

 يلا ف ةقوطنا قا ىار كرطا_ نكررطا ريمضلا

 ىا ةغايص ظفلل نسحأو فرعت ال امب فرهت ال ملوق هنمو هب اباجي م ىلا | كلع ءانقلو

 0 رعش ١ ةعساتلا ىف ىريرتلل لاق ابيكرت
 مانا“ 0 اذاف َهَّضِف َطْفَلْلا ٌنخآو

 هوسقل ملكتملا نو ديحأدلل اكاَبْنإو اين : ماهْتسألا باوج ىف َلْهَْسُت ةلك ملا معن معن علا
 َمِلعْيلو َعَجعَأ لئاسلا يسن غلبأ نوكيل ىلاعت 0

 ها ىلع َلَبْقَأ نَم ٍضَرْعِم ىف هّسن لعج دق ِهِناَبْنإ ىف ةريصّبو هداريا نم نيقي ىلع هنأ

 ىنيقبو قدص وه اهب لإ ماني ال ةلاح نه ناك نم نأ كعناو نانم لاا عل
 كاذ ناحا نا كتدشنو اذكَتلعف له ساب نولوقي منا ىو 7 ةقيرطو' ُنيبم قحر
 اودارا اذا باول ىف ملاح كل نك ىلاعذ فارك طيزك مياعولا 5 نهب كروسلا نودهعي امكف

 راكتإلاو ذرلا ةخظم هنوكل ِن ٍتاَبْنِ ؤدايزو ةيوَقَت لصف ىلا ْجَوْحَأو قحأ ب اول لب هريرقن
 تيوس ينيب عمل كلو ءادتلا كدي ست رد هلا 1

 متفلاب ةَيِناَتلا ٍنَكْرَح ناتنكاس اهو ناهملا تديز اهف نوكسلا ءانبلا ىف لصالاو هين
 رمعتب محن نم ةمعن اذ نح ىأ [مجناوا عقبات اهتفحل رم غلا رافت نيستا

 رمل ا هرمز اهبف تناك دكا هسا كو ةماهت قا ىا تا نمغتا نيح
 ةنيعظب نتسيلف هيف نكت مل اذاو ةنيعظلا اهل لاقي جذدوهلا ىف تفادراف ةأرمالار نك

 كُن لقم بطٌحو بطخ لاقي اضيبا بطاخل لجرلاو ةبوطغلا ةأرملا بطخل بطخل نّيعت
 نطخ ةيطللو ع تراك لقب اكرام عويصت برعلا تنال دعا حكنو
 دبع نب دعس ننب ةرمج ىه ةجراخ مأو ةج ةحراخ رم | حاكن نم عرسا اولاق ىتح كي لوقت

 اهجوزت يرغلا ,لئايقا ةّماع ؟ىدلوو اجوز. نيعبراو اقين: نجيوزتا ةلعت, نيررادق نم كا

 مخ نطب وغر نينك ءبو ةجراخ هل تدلوف ناليع سيق نب رمح نب ناودع نب ركسشي
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 أوما

| 

0 

 لاقف ,هلاف ام قادصم َيِيبيو «هلاذق تب نأ الا ّمُهَللا «هارتفآ اَم
 0-0 ب

 ,ىلخر ينفق كّنَّيِطَم انآ, ءىغتف ْلْعَنلا هذه اّمَأ لا
 اا لا لدتا يح ينل لعمل و انطق [َسّقلا ضَهنا
 مظن هر ,تلقو

 ردود لو اح هبا نقع اره عاوجم ةفتسإ مق
 مركح بيراعالا ف ضاق ريخو ركتح هيلا نمرمعت َكَنِإ

 نر نمي ن مح

 ممعنلاو ماعنلا رعود ردو مساف

 ا 7 لاقو ءةّين حقع الو « ةّيور رْيَع نم باجاف

 0 1 دج كنلاذز لان هع اوت اهوونشن فرقش ندا ترج

 ممقلا ىف اوس بْلَكلاو ناّدف

 ثحرف ؛ىلع يا إو «ىلا ةقاثلا مس نم ءْىَدَي نب قت هنا رن

 هلقف مان نب ثراحل لاف ءبَّجعْلآ اي لوقاو ءبرطلا َلْيَد ٌرِجَأ

 اهب ىطعا هلوق ىف ميلا اذه كعماع ذباب م عفصلا رثا اهب ناك ناف هافق نع ىدبا

 مساب.ءاج هنا ريغ نيرشع اهب برضي امه لاق ةناكىغعملا ةلص ىم اهنا لإ ةناَعّسألاو ةادذلل

 ىف اهلثم لدبلل ءابلا ناو ريناندلا وا مهاردلا ديري“ هنا لّيجن زّيمملا نع ادري ددعلا
 0 لكل وفر يقرا رازدهرذغلاىا رده, انك ىجلا !نهييعيطخااوا |نكي هقيرفما» م داو زيا حاب
 9م - 2

 )م ل
| 

 بسح ىلع اهظفح نخا ىف يعس ةرجا ىلع لاملا نم ىنطعا ىا الل ريخل لعجاو ىتيب ىف ل1 رم
 ماعنتلا مود بارعا عج بيراعالا مكح بيراعالا ىف 3 منلا ضعب ىو كتقاط....

 معنلا جدلا: ضعب ىو ادبا. قبي لبالا ىا معنلاو ةنس ىلا ىحي ماعنلا: نا لاقي معنلاو بح م
 عم كاي هنأ مع ىنلا لاق ملظ قضقنسا اذا نم يعن عم وهو نيعلا جتفو نونلا رسكب

 بيلا 1 0 10 دب نا نيعلا مرا ينم هل قري راحت ذل نكي تملا اماطانلا



 و

 نوي 15 نطل دبس قينأ ؛افبصلا ينكر يشل

 مرم ىبحاصو لَنَا ْمَطَتأ تاَرَحْداَف «رياجملاب سيل ناو يزولطلا

 قوصفلا ]| نر اتسصتا ب سرربكك تلعن رج ( موهوب ال
0 0-2 2 

 ّلاقو ؛ نزل ِكَلَسمل ةودحت ءاانوولا#ةقيزو لغم قريبا" .ققابل

 ان ع كيسا كفو ءاهانإوو تا هذه

 ااا هش ىلا انطرخناف قكلا عمجب برض ىأ مكل مكل ولو اهعنمو اهقرص

 طرد نيرشعلاو ةعبارلا ىف هلوق لتم وفو ةريس ىف " اذا ٍسرفلا طرخنا نم هيلع اناخدو

 نم ةلعِف ةبصنلا ةبصنلا نيكر وقار م ارو هتاَراَمح 8 طاَرقإ ةعامكل م

 هل ىذلا عينملا وهو نيحرلا لبجلاب اهيبشت نيزر ىباث ىا د ىأ نيحر لحجر لاقي باصنخالا

 مع | نس ملاك ةباصعلا له نإ تمتعا نم لعق مضعلا ةيعقلا بنا ةناك نكو انفو نايا

 راقولاو عضاوستلا هيف ىري ىا هب سنوي ىوربو رداطلا نوكس هنم سنوي عمو انزو
 نالف لاقي ٍىزارلا ىنعو راقولاو ماخاب فسوي نمل برضي رئاطلا جقاول هنا ملوف نم هلصاو

 مل رداط هد ىلع لزن ول هراقو ةدشل هنا دارب اروقو انداه اهلح ناك اذا رثاطلا نحاس

 كو يعملو رعش  رعاشلا لاق رطي
 للعب رح نكلو ملظ وحال مهسور ققوَف مُهْنِم ريطلا اًهَناَك

 الو شيط يف نكي م لوقي راقولاو نوكسلاب مهفسو ريطلا مهسؤر قوف اهناك ثيدحلل ىفو
 قخو لجرلا لا عرسا اذا 00 اط لاقي 5 لضبو نحاس ء ىتت ىلعأ عقت الر يطلا نال ةفخ ةفخ

 كاس نحاس ىا م مرم عجوتأو و ىأ م هلاتأو مظلا وكشا ىا ظنا نعفدنأ ىا تاروقاف

 نبيضفو اهتاضفن ىا قانا ىأ قنانح 0 مالكلل هاف كرح اذا لجرلا مرمرت مرمرتي ذل

 :كبفش ىأ نزولا يور ةنيزر ىلق 3 امب نملكذ ىأعي قحاح ىأ قنابل صصقلا نم

 هيفو ضراألا نم ظلغ اموهو لهسلا ىذلخ نرد ىوتللا كلتتل كىلسل كلسمل_ ةردقملا ردا هوو

 تدجو ىنأ اهيف لوقا ىتلا هذه ىنعي مذاعالا قيرعتلا نفّرع ىلا ىتلا ةّدش ىا ةنوزح

 انايع ىريو رصني هنا ىنعي كل نيرصبملا نموه اهو تننظ امكريعب ال ةّيمرضح ةلاض

 ىواسي ال اهلتثم نا ههع عم كلذ ّدِي ناك ناف نورشع اهب ىطعي امم لعنلا نسيل نأ
 اذا كلذ ىف قّدصي امناو ةبرض نيرفشع اهب ىطعملا نوكي نا الا بذاكو هف ردقلا |ذهب
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 هاو ل ا( ثور

 ةردلا ىيذتخا َدْقَر ىبأ لاق. ؛ ىَصَع نهف ىصعت الو ءاصغلا
 كلو ديلا تيصنا اننا ءتيئافلا كردي قّرَشُيو .«تياصلا ىلا
 ,كتيطم امو لاقف , ةيطعلا مستو ,ةّيطملا ْمَس هل تلك هةكلع

 ” تفقلاك اهتوردو ةيضهلاك ايد دفان تلق كُميِطَح ترفع

 ن2 و هو

 تْلَلَح ْذِإ «نيِرشِع اهب تيطغأ ْتْنُكوو ,ةَّيلُعلا الم اهبلَحو

 ضرع 0 0 نأ تيردو لع ضدعلا ٌتدّرتساف , نيربي

 0 بجاصب تسل لافو ٠ ,ىنقص عمس نيح
 ب
 9 فدل 9 ن2 ند

 , هبيبالج قيِزَمب تمنو : هبيؤكت ىلع تررصأو ؛ هبيبالتب

 ا دبا هي نا

 2اردارأ مف 7 سنت كل نا :لَسَتف كل اهَبَجْيَأ
 هم هس هد

 انطرختاف ٠ مكل ولو ءمكشل قا نأ 000

 ىزارلا نعو ةاصعلا ةاجج ىق ىا ع نهف ىنيرشعلاو ةيناثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ قيس

 ىرا الو لاق اصعلاب هبرض ىا اوصع ةوصعي هءاصع لاقي اصعلاب اهبرض نهف ىإ ىع نهف ليق

 ريتك ليخو نينيع ىلع لقشت ةخفس ضرا نيربي نيربي تللح ذأ انه اهقتسم ىنعم عل
 ةفاسم نيربي نيبو ةماهلا نيبو ةماهلاو فيطقلاو اسحل نم برقلاب نيرببو ةياغلا ىلا
 ةماهلا تلتم ةروص ىلع نيبربيو اسشلو ةماهلاو اسكللو نيربي نيب ام كلذكو مايا ةثلت
 موقت بحاص لاق ةريسي ةليمب اهنع بونجل ىف نيربيو ىرشلا ىف اسكلو برغلا ةهج ىف
 كشعب دالبلا كلت لها نااءي قثا نم,قريخا قو ةناحولا:ةياغ ىف. نيربيو.نإولبلا
 كرتشملا ىف لاق ةلاح ال محي هناف اهّلظ ىف ماتو اهنأم نم برشو اهرم نم لكا ىم نا
 هنأ تيردو ةماهلا رج نم سمتلا علطم نيمب نع هفارطا كردت ذ لمر مسأ نيربي

 قرت عا ىل لب نيرعع نمرتكا اهنمج طعي ١ ناي أطخا هنا تلعب عي اطخا

 كتّح نم ىا كبرغ نم كبولطمب ىا كبلطب ىتّيطم ام اهظع احبر رل نيرشع
 ىا كنع اهاوز نأآر ىنعمب هتعفارو هيلا هتمكاحو مكحاشل ىلا هتيضاق لاقي ىضاقف
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 كيل 0 ٌلَظَتو 1 هاا طفت قم نيعتو
 9 و 9 لن هلا

 ليا جوك الو 2 قووفلا اهضرَتعَي الو ” قولا اهروتعي ال , ةينادم

 لدا جرخت ا هلا لثم حورف مضلاب ٌرعلاو ةراع ىهف ٌرِعت لبالا ترع هنم لوقت برال

 قب لكك كامل حامتلا ىّوكتُف رفصالا ءاملا لثم اهنم ليسي اهمحاوقو اهرقاكب ق ةقرفتم

 000 رعش ةغبانلا لاق ةرورعم ىعف لبالا نّرَع هنم لوقت ضارملا
 ادي ١ تار يهَو ةربغ ىَوكَي رعلا ىذح هتكرتو دركما َنْنُذ تلم مك

 نال طلغ نقف نيبلا اذه ىف متفلاب ةاور نم نيرد نبأ نعو قوقل نع ىرغوشلل ءاكح

 داراو لقف ىا رفض دق اهمامزو نانغل رعلاو رعلا ليلخل باتك ىتو هنم ىوكي ال بره
 الوط كارغلا مدقم نم لجرلا رهظ كاع عقي ىذلا اهريس وه لعنلا ماه انعاش مامرأاب
 ةقانلا مامز نم راعتسم هناكو اهيلي ىتلاو ىطسولا عبصالا نيب نوكي لابقلا لتم وه ليقو

 اقر افرول امال يترك قر بلا يلا يدا دوف كح مدع قف ناك
 !دب رسكلا دعب ربج اذا ءىتلا نال كلذ لاق امنأو لعنلا م انس برعلا هيت مداخل

 ىذلا اذه نم هضر ايلع تأر دقو زوجلا لوق كلذ ىلعو انلعلاو جوعلا نم هىتو ونن هيف
 ميظعلا نيطبلاو امحل ٌحلتمملا ريصقلا رداحللو انيطب ارداح ناك ضر هنال ربج مث رسكه ناك
 ههنا ىردحو تماتلار نرتلا فحق نونلا وي دعي منافح هودوسد ناكل 1 0
 رهاظلا ىف ىهو ةيشام لاب لجزلا نع زغلا ىززطملا نع ةيشانلا نيعتو ةيشاملا نيزت وه وهو

 جاودز الل ايلطااو ايف للا بلق هنا الا نسلا ةتيسدل ةيراجل ةيشانلاب ىتعو معنلل منا

 تت ىنم هيو : ذل حرش باتح كحاض لاق ةمماطأ نمبو ميو اهتيب

 نوكي ناو ةريغصلا نود اهيلع لس 1 دارا نوكي نا لقحيف راغصلا ةيشانلا .ةيريرلل
 دينسلا للك نينا لا عيطاعلا نيعح ىوارلا لاقت تلايملل ءاهلا ءلككاو يصلنا س 00
 ىرهزالا لاقو ةيمان ىف ليللا نم مّئاق اهماق ةعام لك ةفرع ىبا لاق لبللا ةيشان ىف
 ةمتاشلو وفعلا ىنعمب ةيفاعلا لثم ًاقنلا فعهب ةلعاف ىلع ردصم ليللا مايق ليللا ةّيهان
 ةيهاتلاو ةييشنلا كايف موقاو' ءاطو نشا ىه ليللا ةئهان نا ىلاعت هلوق َْق رك

 ال١1 لاقو ليللا لوأو راهنلا لوا ةّتشانلا ليقو موقيب مت ةمون لهللا لوا ىف لهللا نم ماني نأ
 سنا لاقو ةّممان وهف هنم تدح ام ىا هنم ًانن ام اهلك ليللا تاعاس ليللا ةّممان يلا
 ةيشان مصاعو عفان اوقو ئاسكلا بهذ هيل يهذ ءهيلاو ليللا كرا ىه مهرمغو كاكلاو نسللو نفاجيو

 قرا اهاطاغتي الو اهلرا وني العا ءاهروتسياا ال٠, زيف يع وم .ءاملابس نوقابلا اوفو نخل ل
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 حرش ىف 01 دقو تدرش ىا تن نأ مغلا ليزيو حرفيو نسحب نم ةلزنم ىعي

 هةفررا نيج ىراعش نقسدالا نلعح كا سدا ترعشتساف نييرشعلاو ةعبارلا ةماقملا رم مايا

 نم تاثدل ايلف الا ىا اتاثح الا هيلا دوهنملا هيقفلا انفرشتساو نيتلتلاو ةيناتلا ةماقملا م 6 ق ىريرال لوق دنع فارشتسالا حاضيا ىعم دقو نيعلاب هقيأر ىا ىلتلا نفرشتساو
 قبس دقو اهعيتت ىف ىا كلاسملا ءارقتسا ىف صا متفلا ديبع وبا لاقو رسكلاب وه ىمعالا لاق ذايلق امون تقذ ام ىا اضاهن الو اثاتح تلفكا ام لاقي ىثنلا ىف ةلهتسملا تاماكلا

 الاعب لس لإ ءانعسالا اعرمااساي ىتعتسا الر ١ نيرمعلاو ةيناقلا ق“ءارقتسالا ئاضيأ م64
 ردع نا وبما اهمّدقتو اهمايقا ئالاهءارناو: ١ نيتحارلائوحا ننايلالثملا ق
 هلوق لثم وه ىلع ٍنلوتساو قانريح ىا راكفالا ىاتوهتساو . _ياقرحأ ىانز كدذلا ىعذل

 انقر ةطهم تويب ءاودل ءايحالا ضعب ءاوح ىف يقل برغ حز مملا:اًناَوهَتَساَف ةسماخل ق م٠

 - اس ضعب ىف دعتبم صخش نم ةرشع ةنماثلاةماقملا حره .ق ةحاضيبا رم مسوس 5

 مكلا | ضعب ىو لاطو نيا اذا ريسلا اتكيبا'درحا لاقي ندع ىا درفم 0 نعبنم

 2 مثنمو ناوصالا نم ةريغ لبق ىنذالا ىلا ١١ قوسي ىذلا نوملا ءانعم ليقو درجنم توصو

 قعملا 3 ثكاعن ةيطلاب ئعبب ةبوكرم 1 تسر لارعسااىا ةيفملا اكان درفخم ه هاور

 ةلدهسلا لولذلا ىر بكارلا كر بحارلا 0 ال ىتلا ىف ةيطولا ةيطملا و ظفللا ىف ةقانو

 هيف ملا لعج ىأ كو نق 20 ان اه ناجل هيلع مئانلا بنج ىذوي ال ريتو ىا ىو شارفو 0 (5لآب

 هنع ربع لاعنلا ىلع ةديدحب ءاّدحلل هققني ىذلا شقنلا هب دارا ىزارلا لاق ةمالعلاك 3055 2“
 متفلاب رعلا ءانهلاب عطق دق هنال برج اهيلع سيل ىنعي عطق ىأ ممح دق اهرعو هاا



 كنناووأال تو 1 :

 َّك مغ لاقف « ىوُرَي امل َعُمَسلا ُتْفَدُقَأو « ىوضن هاوقل ُتْححَأ
 اس 0 تاه ساد هن 2 ا د06

 ثْنِز اه داايسح و ٌتدَباكو « َتوَمَرْصَحب اهتضَرْعَتْس
 اهّتدَجَو نأ ىلا «نارظلا اهب ٌسِطَأو ؛ نادْلْملا اهيلع ٌبوُجَأ
 ,كانجو :اهقهاوت الو /ةانعلا اهقكلك ال ءرارن دعو ,رافشأ َرْبُع
 لَكَ اهُمْلَدَحَأَو ءٌرَشلاو ري اهّتدَصرَأف ؛كانهلا ام ىرْدَت الو
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 56 اهاوس» ا امون 5س كاذت ن قفتاف ءرسلا رْملا

 ار داودوبا لاق عقسا م خاصا معمت داق ىأ عت الف
 : نيفان كرما اطل نط ل يتابع ع

 لاف ماهسلل فدهلا ةلزنمب مدلكلل هتلعجو هتبصنو ةهتعفر ىأ ىوري امل ممملا تقوهأو

 فونها منينارق ىف روكدملا اهناو نحا تاقثلا نم هتبثا امو ايدعتم هعما مل ىزّرطملا
 عانشنلل هكديلحي 'ىا .خفبلا تفقراىوريو ندوعاو :بصتنا ءازوعلا_ كلف وغاو تر
 ةيراكل ضرغتسا ىم ع اهصرع تلأس ىا اضيا ىزّرطملا نعو اهتضرعتسا ١ رهظ|1!ذهو
 بّّسملا داراو ببسلا ركذف اهتيرتفا ىنعملاو عيبلا ةلاح هيلع اهضرعو هل اهراهظا بلط اذا

 درك لقم ارْوَط عج نارظلاو نارظلا اهفافخاب سطاو سنلا ضعب ىف نارظلا اهب سطاو
 هيلعو نيكسلا نك لح هل رج وهو باطرو بطر رارظ ىلع عمبججو نارعنو رّعَتو نأ درصو

 درعا 4 42 رعش نيبل لوق
 لا ررطلا هموم تلا ن'ةقوهلذإ ' "" ةقيخاب نارا ٌليفَت ردك

 1“ نومك نقف هعسطو قتلا لك ليلخل لاق نيدعلا: طولا وهف نيطولا اما :ةراغللا هو دلو
 رعش ءهنقان فكتاوكو ةرتنع لوف هنمو اهترسح ىأ ةراجا باكرلا تسطو حامعلا قو

 4 َميِه ٌقُح ٍبْحَوِ ماحإلا سطت ةقانيو ئرقمكلا عر

 رسكت ةرنهيتم هلك ليللا تراس ام دعب احارمو اطاشن اهريس ىف اهينذ ةعفار ىه ىنعي

 دلل ىا متولل هلآ اهقخ ناك ةغلابملل ميم هلوقو ءايشالل رسكلا ريثكلا اهفخب ماكالا
 ىونسيو اهب ٌزوافملا رّبعتو اهيلع رفاسي لازت ال نناك اذا رافسا ربع ةقان لاقي رافسا ربع
 ةارابملاو ريسلا ىف ةردابملا ةقهاوملا ءانجر اهقهاوت الو تتوملاو ركذملاو عملو دحاولا هيف
 : :ميطظعلا ةقانلا ليقو خظيلغلا ضرالا وهو نيجولا ىنم ةسيىدشلا ةيلصلا ةقانلا ءاتجولاو هيف

 رو همم فرعت ىتح ءانهب َلطُت ملف برجل نم نيس ىنعي ءانهلا ام ىردت الو نينتنجولا

 /راسلاو رابلا ىاّرسلا قبلا لك لحم ىنيتذلتلاو 0 ةماقملا حرش ىف ةريسفت قبس ءانهلاو

 حر

 ويدقف
 556 ب

 0 نعل
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 لزق دلو ,كتيخم انلكتراو , نْيَدَحم ائلقتحا لن ؛ , ىبحتب حو

 ؛ :هقياغ لكيقللا] َعْلَج 0 لكنا « ىَوَكلا ىصاعنو ::ىرسلا يناعُت

0-0 

 تهيوت «٠ او الإ قبي مو اطل اهف , هَنَياَر رجكلا م عفر
 : حشانلا ٌبلطم ددرروصأ اش اذاف «٠ ؛ قدم ريع ,ىدخر قيفر
 ؛ىيبلا تعب اًيَقَتلا أذا « نيبحتلا يح اهي داوتم , حشارلا َمْعَمو

 نم طي ىريعتو ءرابخألا انّمَنانَتو ءرارُسَألا ائّدَئابَت رق
 1 نر هانز: اهرمركلا قيقا ةدقأو ؛اَهرْيَص ٌدادتماو .امرننأ داحتشا ىَمَحْعف ,لأرلا فيفي فت هُمكحارو , لالكلا

 دعا ا

 علت ا , ةّماتلا هذه ن 0 ورم

 برعلا لاثما نم سيل اغلا نم 0 اود نم رم عوطا غل ملوق ىزرطم لا لاق كلعن كلعن نم ىا أ

 هكا ىو مب ب لاق ىا ئيخب اهب حرف ىا ىتبعتب يخر  اهرهظأ ىأ ىّبحب عدصف

 قو قاو كتياورل ب ب هل نلقف ةرشع ةيناثلا ةماقملا ف ىريرحلل لاق_حدملا ننع لاقن
 موقلا ريسي ناوه جالدالا نيجبدم بكرم لا ىلع لمال انعشو ىا انلقحا كانياوغل

 خاو الا قبي ملو هرهظيو ءىق لك يفي هنال مبصلا خافلا ضافلا رغسأ ليللا لوا نم
 خاولا الا ممذلا ضعب ىقو ةرهزلا وهو تاقوالا ريثك ىف اًميضم يصلا دعب ىري مهلا ىا

 ا ىلع هب لوتس ىلا را ماعم ا سارلا ماعمو خاولا ضو كلا اهضعب قو

 اههو ثنلاو ثبلا نم اههلصأو ناوخا ثتانتلاو تانلازابخألا انثثاندو رارسالا انثتامن

 ثيدحلل نوثن نم قانتلاو رابخالا انيتانتو رارسالا انتثانت مينلا ضعب ىو راهظالاو ءانتفالا
 طحن لاقي ريفزلا طيغلا لالكلا نم طخني ركذلا وهو اثنلا هنمو هترشنو هتركذ اذا

 براقتم ىتم وه ليقو ناريطلا قيفزلا لارلا فيفز قزت برضي برض لائم ىلع طفي
 اوعرسا اذا موقلا قىز اولاق مت افيفز زي ريعبلاو ملظلا فز لاقي ةعرسو ةلبي قوطنل

 لبق هنمو 0 ىف لثموهو ماعنلا خيرف لأرلاو نوفزي هيلا اولبقاف ىلاعت هلوق هنمو
 ىنعي قوسلا ةقايسلا ةقايسلا يلم اهقلخ ماكحا ىا اهرسا دادتشا هّلأر ٌقز شئاطلا

 عاقسالا ىلع ردقتل لزناو كتلدار نا ىا ئاف بّيط جيلم يدل !ذهب نّدعلا نا



 هك ةوواالا ررم

 كنع .لاقف «قامأ ىلا نَسَولا ىَرَسو : قافشإ كلذ - ىَرَسْناف

 تلقت ١١ :ىرأر امك« نَركافهه :قوشلا نول ذك حابّصلا

 :, قبكب عْدَصف ,كتاذغ نك قَقوأَو , كتاذح نم رش 5 5

 لقملا اذه ىوري كَما هدلت مل خا برق حدقلا نم رثكا ةءاضالا نال كل نوكا امن
 لاقف:اجر بعادت ةأرما هيف تناك تيب'ءانف علا صطعلا هرطضا هتا'كلذو "داك نب نانقلل
 تر ناتقل لاقف/ يل اذه تلاقف كلعبي سيل هنلع نسف كينج ىلا ثاغلا حا ا
 برضم ا !ذه ىلع بي م هددصب ىنحغ اهف هنأ ذلأ ماهتلل كلتم بهنف كما هنلت م خا

 كيلع قفشأ ىعي ةقيقح خاب سيل 0 كيخاوببو كيبساوب 0 هنا هب ديرأ امنأو عضال

 0 4 هال دع قزق اننمب نكي رمل ناو الا ةلفاعم كلئاخاو
 اذه هلوق ىرسلا موقلا نمحي حابصلا دنع ةلاطالا فوخ 00 نف انعتم انو تاكل

 000 1 ١ رت كلف تقلا ىأ نرطلور ةعلازلا اءاجو"قعملا زها
 دهج اوكلاعو ىرسلا ٌّدك اوساق اذا موقلا نا هلصاو هتبقاع محي ىتح سفنلا نيطوتو
 كلذ 0 نم لوا لمشفملا لاق اولعف ام اودمحو كلذب اوجتتت هعبلا اوفلخ دقو اوهبصاو
 - قارعلا ىلا رس 1 ةماهلاب وهر هنع هدأ ضر ركب وبأ هيلا ثعب امل نيلولا نب للاخ

 الو ةدراولا لبالل سمح ىه ةيلهاجل ىف اهنحلس دق ُكاطلا عفار هل لاقف ةزاغملا كولس

 15 اهاقس مث اهشظعف فراش ةيأم ىرتشاف ءاملا نم لمحت نا الا اهبلع ردقت كّنظا
 ٍشطعلا فاخو ناموي ىعم اذا ىتح ةزاغملا كلس مث اههارفأ معكو اهبنح مث تيور ىتح

 ءاملا نم اهنوطب قءام قدضشاف”لبالاا ولقب اان هش نأ [قتحو لكبشلل لاثلا لك
 اردس نورت له اورظنا عفار لاق ةعبارلا ةليللا ىف ناك اهف ىعمو ليثلو سانلا قسف

 سانلا ريو رّبكف ةوربخاف ردسلا اوأرف سانلا رظنف كذاهلاوهف الاو اهوقيأر ناف اماظع
 1 را دلاخ لاقف ءاملا ىلع اومجت م

 نوم ىلارِقارق نِمزوف 5 نم كفا أ عفار ردو

 ل سن هِلبَق نم اغَر 5509 ىكَي سْبِِل هِبّراس اذإ ام
 ىرتكتلا تاتا منعا لهعو ١ ىرشلا مْوَقْلا قمتم عابلملا»ةنع

 قيعضلا نابل سنج نزو ىلع سببللو ناءام ىوسو رقارقو ةزاغملا بكر اذا لجرلا زف
 اذان ان ىنع مويلا ىقلذ سعب سبحنف اهموي ردصنتو اهدرو مود لبالا برشنت نآوه سمتقلو

 ىنيبنك هنم لوقت عمجل بتكلاو سمخل كلذو عبارلا مويلا درتو ردصلا موب ىوس مايا
 كئاذح نم ريسوا ةقلحب اهبرفش نيب نعمج اذا ابنك رسكلاو مضلاب اهبتكا ةلغبلا
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 نطلا اذاف « يشم كصَق هدوشتو / عرم 1 3اعق هَدْيَجَرَدف 2( لبك

 لحككاو , هداججب لموزا نق جيرملاو « ةقاريع ةيولرلاو 2 ةماعلا
9" 022. 

 اف .هساعُت نم بق ىّتح , هِسأر َدْنِع ُتْسَلَتِخ « هدانرب

 07 هيت رينو يع 0 ردم شسحأو 0

 مس نع

 , كك هلك رإ ل د نب ل ع حدْفَأ يل

 هتئاوجر ىأ 6 هذنط 5 تردو هيلا اعلا 0 نذلغب نيرذتو نير نتسأو

 را ةاعيضالا نعي هك هيلا هلعجوا اذا لجرلا تارااوق رقم لور فان نأ يوم وكف

 حاشا لاقي نحب ىا جيمتم لصق ىدعتني الو ىومعتج هنأل حارتساف هحارأ ن نم هتباد جيرم

 ةنماتلا ةماقملا عرس 5 ةحاشألا زيسفن“ رم دقو رمالا 5 نك ىأ حاشأو رذح ىأ ماشو) ران |

 اهطاشنو اهتعرس ىف ريعلاب هّبشد ةقان ةناريعلا ىرهوجل نع ةناريع ةبركرلاو نيرتعلاو |ط
 داهلا رحذرم دقو هب نولقتشي بارعالا ةيسكا نم طف ا انك داهلا :داهجبب لمدزا

 نيداصلا وذ مَع ىنلا بحاض هضر هدأ نيعل ليق هنمو نين دلتلاو اجلا ةماقم ا حرش ىف

 لفكإو قنيعحت وهو «داجنب لمدزا منلا ضعب ىو رثدت ىا لمزتو لمدزا مثلوقو

 نحهي ةمون نم ٌنه نه ىتح مونلا نع ةيانك داقرلاب لافحالاو همونب ىأ هداقرب

 ةيانكلا باب نموه اتءاضا ىتح هينيع فو هبتنا ىا ةاجارس رهدزأ انا هتيبهاو ظقيتسا
 نم لاعتتنفا راهدزالاو عسأاو باب انهو ةراعتسا هب تنمي جارسلاب نيعلا هبيشت ردك الو

 اد لدم راح تدل العا كويحا نانا [هقرهزاو: تءاضاو تودوت اذا زاخلا تزهو
 9 | نب ناطراو باهت نير انا نا اتهاه ئعلاو ليللا مآ كرخ) ةلقمر.اوعلاب تايعرالا
 ئتدلاب ىذلاب عقو ماهفتسالا نأ مالعلا نمضت ىقيرشلا نعو ودع م | ىو ءارآ ىذلا |ذه هسفن

 ركل 1 اجلا | كر نحافة مارقتلا ننكر! :يحاض ىا 5 خاا اذه اي لاق هناكف هآر
 لاقما نموه كل حوقا ىل ىداق لس تس ةسماخل و ةلوق لثم وه

 الل 1 اح كحال كلينر لق را كلا ناكاب كن نك ىأ ناديا لاق يرعلا
 اردو فشرغ كل لقحا يرتب ام ىل عرض هل لاقف اماهفعسا لئاسلا ظفلا ىف 'ىأر
 اكلاقلا دي وعز ييبحيي لب سنوي لاقو ,لاعفالاثةافاكتملا ىف :ةاواسفلل:برضي كلا دكا
 ضرعتي ال حدقلا ىلع رداقلا نال كل حدقا لوقي فيك ىل قدا لاق اذا هنال ءزه هنأ

 رثكأ ل نك ىعلا» ةقيقحر .هماللا!نه.كنعئاتغتسا عم ىيياو لوقي هناك هر يغ'#ءاضال



 كا ب 7

 هل 15

 ,ليمّدو خو نيب ُلْزَأ ماو ؛نيحن مستسملا ,نيحذقب براقلا

 ةايصلاو مج سمتلا تداك نا نا لكم هعبا لدم ركل
 ملل ]أ

 راو « ماح شيج ماختقاو :مالظلا لالظإل تعتراف « بِجتحَي

 انييو ءطيتخأو ليتلا , تمل مار هظيقرأو لدخلا ثنكأ* ٍرْدَأ

 راتسم لك حش 0 ىكارت ؛ مزمل ضخكمأو ؛ مْزَعلا بلف انا

 قل خيطو سان نيب ىلعي ىزرطملا لاق نيحدقب براضلا ريس زمعت الو زمعت اصعلا

 اصوصخو تل نك نوكت ٍر ماعم ا َلاَح 3 كلذو ار نح اًفياح وأ ةبّيخَو زوف لقب برضي

 ىذلا براضلاودو اذارستلل ةَداَيز لعقوَنل ارك ف نينيح نوكي هَنِإَف نيحدو رابخإلا اذأ

 5 رجه رعاشلا لا 3 انو كلملا ان ملا 5 مقل 9 ىانلا 1

 ىاهن اهضعب ىلعو ٌّر قوما اهدي 0 بون: 0 نم ةييلهاجلل لعل نام ذوخأم وهو
 ليمذو دخو نيب نيندلتلاو ةسداسلا ةماقملا حرش قى كايصغت هركذ قيس دقو كر

 ' ةيناقلا ةماقملا حرش ىف هحاضيبأ قبس دقف نكولا اما ريسلا نم نابرض ليمذلاو دخولا
 عفترا اذاو دّيزدلا وهف اليلق قتلا نع ريسلا عفترا اذا ىرهوجل لاق ليمذلا اماو ةرشع
 نيعت ىأ بجمن سمثلا تداك هعطق ىا ليم ةزاجاو مسرلا مم ليمزلا وهف كلذ نع

 هلابقال ىا مالظلا لالظال نباغ ىا سمنلا نبجوو تامو طقس اذا تملا بجو لاقي
 ماققاو تاّيَبلا لالظإ ىف َةَرْيَح نذّرْقَأ ةرشع ةسماخل ةماقملا ىف هلوق 0 ظنو ةوندو
 نفكاد نادوسلا وبا وهو مع ماع حون ىنبأ ماحو ليللا دارو ةيظلا ىاعي ماح د انج

 ليللا دققغا طيتخاو ليللا نمتغأ مأ هسفن ىلا همكو ةرهتت يدك هليذ نفح ليذلا

 مأ قاد اهلجال طين ةرأو قئاقدل قكيذ مضاء ردأ ٌ ىعملأو ١ | هقختأ هناك هيف لخد

 ةعسانلا ةماقملا ١ رم ق ةحلملا مزقت طبخلو ءاونسأ ريغ قع ريهار ءاسقلا ىلع 0 عرّذا

 ةرمأ لجرلا 5 مزال و ةرشع اة ساتلا ان قى سما حاضيأ قيس نقو 5ىكبز 0 اذ >|

 ىرذلا ىجنلملا ىرذتسملا لبجب رذنتسم صخقل | ميشلا لم جيش ةقتلاب هيف ةنخاو

 اهمفد ىف ترسو اهب تللظنسا ىا ةزجتلاب نيرذنسا لاقي هب ترتتسا ام لك متفلاب

70 

 1 مالك



 ب هوزفر بع كل
 هانخسّتانف , ضْرَألا ىف اراض َرَدَيو « ملا َةَصالُخ َيَبحا ِهَّنِإ

 بيغرتلا الو « عجر ام كيتأو الف ؛ دوعولا هه انيس ؛ٌدوعَي نأ

 عج هل

 د ل ا ا ا علا
 ةيودَملا نوعيرالاو ةئلاثلا ةماقملا

 ؛ حرمملا ريسل أو « حوطملا نيبلا يافه لات ماَحَت ْنِب تر معلا

 ام ٌتدَجّوف ,تيلاصملا اهيف ُقَرْفَتو ءتيرل اهب لصي ضْرأ ىلا
 نأ آلا « ديحأ هنم ثنك ام ثيأرو ؛ ٌديِحَولا ريادل حي
 اس ترسو ؛ دوهجلا ىوضن تاسنو ؛ دووزملا ىِْلَف تح 0

 دقو مكلا ىلإ طبالا نود ام وهو هنضح نحيت ةذخا ءىتلا نيتخا ّسنلا ةصالخ نبتخا
 ايابخ هل اوعمج فاح رد لوف نرلسضع نيتدلثلاو :ئلاثلا ةماقملا 3 ةنيشلاريسفد قيس

 1 ءلكآ انه اعوجن عمي ماعطلا عجن عفن ىا عجت كيبا

 :بعبرالاو ةتلاتلا ةماقملا حرش

 رم نقو :نعغبو امر هب حوطو هيب بغذ هب افهو نك جيرلا نفه حّوطملا نيبلا ىب افغ
 7 ]1 (نملا,ءاعنض ىلا, نمزلا ٌعاوط ىب تحوط لرالا"ماقملا ىف ىريرأل .لوق دنع هنايب

 17 1 ذلا تيرتل يزل اهب لشي» . !ديوه ىذا هاذآا ىا هب حرب لاقي ىذوملا ىا حّربملا
 ترد عمج نتارخالاو ةّيفخل اهقرطو اهقيباضم ىهو زوافملا تارخال ىدتهي ىذلا رهاملا قذاخلل

 نالصملا نيلاصملا عزفت ىا قرقتو اهوحنو نذالاو سأفلاو ةربالا بقث لصالا ىف وهو

 اذا لجرلا نيرو هعزفا ىا هذَا لاقي روعذملا ىا دوٌوزملا ىلق__رومالا ىف فاما عاجتلا

 ةاسنملاو هتقّسو هترجز ريعبلا تاسن ةلوزهملا ىتقان ىا دوهجتلا ىوضن تاسنو عزف



 كك 26 ل 011

 لاقو ؛موقلا ٌهَرْدِم هب قّكَتْعاف ؛لافجإلا ٌلواحو ؛لافُعألا مسَوو
 سا تدع اح حا قا

 ايي تالطنإللا لود ريتسسلاب ةركلاا >دابت هإ

 عمدلاو َحَشْنَأ 4 ' بيرم انف دك قدلْمَأَف ,قالطلا ةعتم ةعتم

 مكطتت 6 بيج

 ن0 2م - - ط هيام 06

 لاكشالا عفرو رهظا هنا ىنعي اهيلع ةمس دلو 37 0 دل ىلا ءاديبلا وهو لفغ عج
 مموق ا معو ىأ موقلااةرخ هرم عارسالا لافجالاو بلطو دار ا ىءل لواح لافجالا لواحو

 ةعنم اهنعي مع نعفد ى ١ موقلا نفرد لاقيو ةرادم عملو مدع ملكتملاو عناسلو مناسلو

 ىف ىهو ةفممملاو رازالاو صيمقلا ومن نم ةقلطملا لجرلا هب ّعنْمَب ام قالطلا ةعنم ىالطلا
 هيلع لدي امل اهبه ىف ريمضفلاو عاتقسالاو عّبقلا نم مسا ةعتملاو هب عفتني ام لك لصالا

 وهو دازلا نم.هب ْعْلبَمُي ام ةعتملا ىرهزالا لاق ىزارلا لاق مالك ىف ريثك |ذعو هل اًرش
 ام لا قدرطعاو تعود ىلإ يهودتمو ىلاعت هلوق هذمو حتم اهححو لياتلا دارا
 دب هم يف ىلتخم كفوا ةيجاو 0 ةعنعم نوكو هب نعني

 ل اد 000 ”للط ىويب يللا ايي

 5 تنقكلل ىأ اهنع تضنعاو هعومذ هياحاف رخزمتلل ةاعد للطلا ناكف ىبن ىف

 توح هرشع ةنماتلا ا 52 ا 5 0 3 نييعلاو 0 ىأ م

 صقان نمتب أ سخدجب اسيسخ ةسجو ا سففسا 5 نم سفسملاو 00 ةتلاتلا



 2600- ن2 راو

 ترظن نإ عفاصوأ بكأو

 اًمكاح هب روصتمل ىضارت

 لقاع امهب ةّباع امو

 لداعلا كِلَحلا ىلتعي امكح

 لطابلاو قس ىوَتسَي امو
 ٌلِضافلا سْيكلا رظني 3

 ليام هنأ اوفرع دقو

 َنالَوَج ْلوجتو «ماصؤألا ةَيِدوأ ىف ُميِهَت ٌراكْتألا ٍتّلظف لاف
 مار انف ,دتكلا ٌصَصْتَحو ءحمألا لاط نا ىلا فاعمل
 مال مْوَق اب لف ؛ قاب َراهّتلا َنوُشَقُيو ءانَس الو َنوُدِدَْي

 ا يل جارخسا مكل ين أم لا ؛نورطنت ماتحو « نورظنت

 00 0 000 حقل 1 هل 0 ْ مالستسا

 0 ا ا رو رطسرو

 راّيطلا ىدففلا لاقو نوطسراقلاب مهدنع فورعملا مثاردلا نازيم راّبطلا ليقو هنفخ
 زوسجكو اهقوف هن هناكايلاع نوكيف نيلاب !دبا عفري ىأ ةّيلع قوف !دبا ىري نازيملا 0

 ريحت ىأ جهت ةفرغلا لصالا ىف ةّيلعلاو رايعملا هيلع عشوبب ىلا حوللا ةّيلعلاب ديرب نأ

 عرت ال ضرالا ىف ميهتف قشعلا نم لبذلا لخاب ء الا نخاي ءاد نونجلاك مايهلاو اهت اق مهي ماه نم

 دنز انس الو نودنزي نزل رهظو ىا ندمحلا صدكحو مئاهلا ىا ماهتسملا نالوج

 نودقوتسيو مهرداصب ىدياب مث دهج دانز نود سقنسي منا ىنعم او اهحدق+ اذا اهدنزي رانل

 ىنعي رافع الو خرم ممل سيتسي لو رارش اهنم غل ءىغي ذلو مهرطاوخ ا معلضف ران

 ل 10 هيب دلو ءاد كر اهنم اوتا اق هنالاقم لثم اولوقب نأو هتار ابم ف مهدهج اوعرفتس

 وا ىأ ىغلا مالسغساوا ءهاضما رمالا ىتق راهنلا نوضقييو _مانس ءانس تاذ ةملكب اوهاف

 كلاصر هانعم جارهتسا لكشب ىذلا صيوعلاب نّمج ىا نصوعا مهر لفاجلل دايقن

 أ ضرف نم وادا دا بجي اًثيش نّيعو بجوأ ىأ اضرف ىععم لك نع ضرفف ةهنغلا ىأ

 بصن ادقن مقن ىااضن هيف هقزر تبتأ اذا ناويدلا ىف نالفل ضرف ملوق نم وا ةولصلا

 لافعالا لاقعألا هي مسوو ةرشاعلا ةماقملا حرش ىف ٌسانلاو صنلا ريسفن موقن دقو لاكل ىلع



 ل هوغو ]ل 44

 ماندآأ 02 9 5

 د ا اة املا ل

 ّحعت الو ٌباضقمل امدع اذإ قلتو ابسح اق نإ دعك

 مطن 2 مرأكلا ٍبَلَح ىف ارغعْلُم َكَشْنَأو ؛مرقلا طق طق مث
0 

 ادهر م لوخت !ناتحسف اذا عا

 آد تال كلتا رشلا ران 2 قار ربح نإو

 ادلو ام سمي نكلو ُهُدِلاو قرعلا ّيِكَر
 ص 9300-0-8

 مظن ,راّيطلا 'ى اًرعْلُم تّشناوا ءزايشتلا اصغةضصعا

 َْهَيَلْطَمَّرَع ىباقس هب َّنإف هب ُتْيَلتْبأ كني ام ٌرَكْنَت تْنُكْن
 اذا ىا كل ناسار ا ناسار اهل ىرخا دعيتو ةراث:يرقتا ىأ ىدت اهل ةجذ ال ىعبا قر تلد

 رات نضر فر هاك قرقحا اذا هنا الا اهبتشا هيف داعجو طفنلاب ابضخ
 اهتع طفغتلالاز اذا قّرحت كاف كرتنو اهيسأر ىلع طفنلا لعج اذا قرح ىا ل بّدعت
 كلذحو ةلحتلل همعكلو لتويتر هيلع لوح المركملا ريعبلا مرقلا مرقلا طّمفت طمخع

 اذذ ملطتلا اذا رجبلا طمختو ربحتف بشضغت ىأ نلف طمختو رده لحفلا طمختو 5-0

 .سشرلابو اهراكسا اهّيغب داراواثاح عيراش ئاتللخ اذا نبل هيددارا وكر يع 1

 نودس هللودعلا و ةلمرطقلا نيركباوب الافاده اد تراص اذا اهلح
 رعي ذاخ تراصف

 هلاليخآ َدْنِع علا قَسُي سينأ بجاسب ٌتْنِعَأ ْنِإ ٍنَسَح ابأ
 ا ل اهتكب: سيك نز رماطمب تن تذل

 هلوقو ءايهصلا ابا ىكي سيق نب ماطسب د نذل 1 ىأا سيق نب ماطسب ننب نردغ ءهلوق

 لح يباَخ دْعَب نِم ىمنج ّنإ ىرفنشلا لوق ديري هنال ذلخ ىا ىرفنشلا ممك تسماو
 رعش رعاشلا لوق ىنعملا اذه ىلع بكرملا ضيرعتلا نمو

 ضوعتلل نير ادا يزاد ناضاواففااب
 ومد لْبَق اذ ناك ظَح كيف يل اهم
 صضييقلا حْرَط ْنِم ٍبْبَرلا لأ نعت لابآ ا

 هب ىهن ليقو رئاط لكش ىلع هنال :رابعمو بهذزلا نازيم رايطلاب ىنع رايطلا ق ,اّيطلا ىف ازغلم



 كك مروعا 1 يرش م

 هكدا و رفتم ةقنأر
 اهِرَهَد لو ٍةَموُمْعُم ةرورسمو
2/2222 
 اههفيِنَج اك تايحا تركت
 اهُدهَع لاح امو 2 حنو

 معلا الو روردشلا م ىردت ٍِ امو

0 
 5 هيي نع سارا 27 7
 مك ىردزب مك نكت ىردزي اهب

 ا اح 20

 مظن ا لا دل رو راس

 ب 7 و يري 0 و ابقلا مدرب

- 

 مظن ام ل : تيرعلا رئاخت راحت

 'ا0 | | كنت اهطسر قاءارصخ ةيياجاوا ةزجا نيثذاوعبلا' ندع ةلظزملا ةلّمزملا ف: . رسكناو
 د م ىأ لمزن اهن 2 درسا صاصوأو بصق هيف بكرم 0 ا ا يزن اهنا تلون نيش دنما برقي ماضررأ ةشف ةيطق هيف نك

 |0200 [١ دزني ىيصلا ماثا مرود ق.نّركت نستلا اهِقّرَح نيبو هنينام لغبجو ةزيغوا شينل
 ةرورسم هلوقيةموغم ةرورسمو ادراب اهيف قبيف ةلّمزملا هذه ىف بصي مت ناداّربلاب ذليل
 شيكل نم اهيلع اب ةروتسم ىا ةموغم هلوقو انرخذ ىذلا بقثلا ىنعي ةّرس تاذ ىأ

 ملو ىا اهدهع لاح امو ءاملا نم اهيف امم نينجلاب ىنك اهتينج لجال هب ةفوفلمو
 امل نكل ءاققلاو قيصلا ىتقو هلوطو ليللا رصقب ديري حل ليللا رصق اذا _اهلاح رّيغتي
 ذا بيع اهل ةناطبلا تسيل نكل بيع ءايشالا ضعب ىف ةناطبلا نا ىنعي مكلل ىردزي
 بوفغرمو مكين ىا هباينا نع رشك ىنيتلا ىردزي اهب دارملاو ءاملا ةدورب هو ةمكح اهيف

 رشعلا ق ىري رغلا نود رقعلا ىف ىري تاومجشو ابش عمجلو هفرط ٌلح ءىتنت لك # ةابش ابشلا

 رفغلابو رشعلا عباصالا نع رمعلاب زغلاو رخلا موي مقيو اهيف لقي ال هنال مارحالا مايا ىا
 لاق ٌسشت ىلا هتمزح نيربكلا ةقاطو ةمزال ةقاطلا نيربحلا ةقاط ىف ردصلا نع

 لعشت ىذلا نيقولا ىفو ءىق ىلع ايش لعجمن ىلا هنابضق نيربكلا ناقاط ىتيرشلا
 رعش قيشرلا نبا لاق ميباصملا هب

 ةيهلت قنْيك قارقز ىلا زظناو ىف ون تيِرْبحلا َنِم ٍدوعب ِْشَأ
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 0 سا ن2 تأ م

 نالتم مضفه مضهيو مهولضهم عومد مسي
 201 7 ا ا راس سىس نر

 ةاكيح ديل و ةهستدلحا هنم ىشتختو

 هذه اوربْدَق موق اي لاذ قست ىلا نيجلاب ءقشو انا لات

 وأ ءلْيذلا مَضو ةم يلا اهيلع اوُدَعَعَْو ”سجلا

 هي لا يي ا درفتسأاف ف 2- نم دايدزإلا
 و9 ع

 0 ةطّنلا َمَنْفا رت , همصَح ا 0 2

 نافسولاا ناهر'ىاح سيلا قاج وهف ىعي ىامألا سيل هلووو هي ءاملا لال لو
 هسار ىلا ةيشسلاب قاب ليلو لعألا هتلازا ىلا 'ةيسنلاب ىاج هنا ةاتعم نكلو نامماتك
 امهر هنأ ىاعي فدلتنم ميصت» مضهيو مولظم هناك ىبب ىأ مموضهم عومد محب لفسالا

 امضه كلذ ىّقنف هريماصع .ترسكتاف هيلع عضو نامات هكاكفناو هجورخل بقتناو نما
 ىت هنال ءاملا هبلقب ىنع فاص ءبلق نكلو ءهتّدح هنم ىتتخو هلوق ىلإ ىرت الا افذلتاو

 لاثعَف امك ءاملا وهو هيولقم هباقب ديري نأ زوجيو هسبألي ام مسأي ةيمدت هنم زروك لك بلق

 ىر كك قشر ا 3 نميلا جن 0 ب هبورضم ىأ ريمالا برض ت8 |قغ

 هةفئاحإ ىلع هلعبو ةرم نعب ةرم هررحي امش ظفح لجر لعفي اك اواعفا دليرب هناعو

 نأ ىنعمل او اهلاعفأب ةبوصخم اهلك ر داصملا 5« نه ل ليذلا م مضو مكيار مت ءاسنب دليحل

 أ 0 نمر محفمنا 0 تاو العناد اي اا محلايذ وثمن نا أ كولا

 3 3 ىذح  هليخ كا نسا 9 كنياحا 0 هب هئاحاست ءاعدتتسا هعىسنسأ عا در

 نم 0 أرشع نمهتأ نأ 0 ةدايزلا كنم 7 نأ نع 0 اننحسي كلئاسم

 لف انهاه ينعي عاطتقالا لازتخالاو عاطقنالا لازخنالا همصخ لزخناو انيلع كماغنا
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 ب هوعو  ةر#
 3 700 - 5! نال 2 0 0 ا

 لايمب هدجت مل لعب لام نإو هذه لال ىف شي ىذاش شغب ىتم

 لاي لوعبللا ىالانفو اردو ١ كهعت بايشلا دنع اهديزي

 اًرغلم ٌحَشْنَأو : ٍفادالا رايعم , تابثألا ىوَذ اب ةخفهو لاو

 مظن ,ةالوحلا ق

 اع (تإاااظ 2 21 27

 يئاجلب سيل لوصو لوصول وشو ٍناَجو

 قأي اكنيع نود نيع لخدي ال ىعي ليمب هدجم مل لعب لام ناو باذعلاب قيرط
 ىلالا لعج ىلع اههبيشم دنع ىا بيشملا دنع ةدحاو نود هيتجوز نم ةدحاو جوزلا
 مكحسقنا ىا سفنالا ىتشت ام اهيف مكلو ىلاعن هلوقك هيلا فاضملا نع اضوع مدللاو

 رتكا ربكلا ىلع نيعلا لخدي ليملاو اهايا هنايشغ لق هتجوز نمره اذا لجرلا نأ ىنعي

 ا لدكلا ا ممتجاح ىنيزت ربكلا سنع ىانلا نال ربكلا لبق 00 ناكام

 ليكلاب ليكلا ترياع لاقي هلباقي ىا ءىتب ايش اهب لجرلا رياعي ةلا رايعملا بادالا

 نا انهاه دارملاو نزويو لاكي امل رايعم ليكلاو نازيملاو نخاو رايعملاو رايعلاو امهتلباق ىأ

 ىرخلعلا بالو نلا بتاج نال ةرفلخل نم ذل ءافجل نموه فاجو ل لوقعلا

 واولا تغب لوصولا لوصو شعبب اهضعب هوازجا لّشوم ىا لوصوم ىِلفّسلا نع ىناجتي
 0 هيلا داع انا قراف اذا ىنعي ىفاجلاب سيل ءاطعالا ريثكلا ليقو لسولا ريثكلا

 قلشل ىفاجو ّنَدل ظيلغ ىا قلل ىفاج لجر لوقت قلثلو قلخل ف نوكي ءافمإل ىزارلا
 نع هبنج افجو هناكم مزلي م ىأ ةءافج وفبك ءىتلا اغج لاقيو ةرشعلا ظيلغ زح ئأ

 لكلا توفج سقو ربلا فالخ دودمم ء ءافجل ىرهول نعو هيلع نيمطي أ اذأ ش :ارغلا

 امئاف قلا و يناحلاب تفلَو زجارلا لوف اماو نيفج لقت ال او وفجحي وهف ءافج ةوفجأ

 ةوفحلل رهاظ نالفو هيلع لوعفملا ىب هلعاف مب مل اهف 1 واولا تبلقنأ اياف ىج ىلع هاني

 لاق هنع هتعفر اذا انا هتيفجاو سرفلا رهظ نع مرد دور مدل ريال ىارتسملا

 رعش زجارلا
 اه اعلق اياوح شم انهيجفت األ ىتفتو .اهسوأت وأ اغألاب د

 اك ىا شارفلا نع هينج افاجتو افاهنف ىّثع ةافاجو اهرهط نع ةيودل عفرُد ايو ىأ

 اهعدت ملو اهتبعتا اذا ةافحت ىهف ةيشاملا نيفجا ديز وبأ لاقو ايفاج هلع هافجتساو

 لاكولا ردك لوسولاو لوصو لوصوم هنا عم سعابتم ءىت بر نيبلا ىعم ليف لخأت

 وهو كال ى رخآلا نارا ءاملا 0ع ٍفاج وهف ماما نع نعايتم ةيسأر دنحأ بالودلا ىنعي



 ا ل ل را ن2 2 -

 ر 25 -

 0 قر 6 فري ا عسنسي يح ىرُذبو

 ّتَشْنَأو «ليق ام ةّكءافلا ؛ ليلّدلا ةّكاولاب مكيلعو لاق م

 مطن « ليملا فق ًارغلم 3

 2# 3 00 م نر 252 2 همو 2

 ل بمنس حاكنلا قا ةدلع سيلو ةيفخو ارهج يتخأ يان امو
7 

 اهنع ةهري هقفن , :ةربغ رج وأ للا نمو مالا ىلا ابسنم هلعح تكلذلو ىلا 0 ]اك
 ملعلا ملعلا ةّيفل رمدلي الو ىا ىحتي الو رقلا ىاج ىا قال نامزلا نم ةّدم ةهربلا
 مالظلا رحنعا ماظلا ةركتعمللا ةضماغ ةلكتتم ىا ةمالعلا ةروتسم ةيجحا ىنعي ةملعلا

 رحكاعتو رثتك اذا رطملا ركنعأو تدلع ءطق نم ضعب ىلع هضع هضعب ركخ هناك طلخا نأ

 نلمح هسأر قه ىذلا س ءارلأ جوجتما انهاه هب دارملا مومأملا مومامو اوطلتخا ىا موقلا
 قاد ىوبقف ىذلا مامالا و وه هب ىروم ا مومأملاو 0 نوكي ملقلاو سر رما كا 2

 اهماماب ضن لكوعدت موي ىلاعت لاق باتكلا مامالاب ىنعي مامالا فرع هب ةولصلا
 ناشطعلا ىداصلاو ةكرذلو ةفش ناشيطلا د داس 0 نرخاف ىا نغاب اهباتحب ىأ

 ملقلا نخا اذا ىنعملاو دادملا نم هفافج ماقلا ماواو ديدشلا شطعلا ىا ماوالا ةررعي نيح
 ةهمع لاز اذاو ءاقملا ىلط ق 1 يك ساطرقلا هجو ىلع عرسيو رودب دادملا

 ناح اذأ ءاملا يىلط ى كرمي ناسنالا ناف ناسنالا ةداع ىذلخ !ذهو نكسي دادملا

 نا ىنعي ليق ام ةضافلا قورد قار نم نيتي ىا نقري نكي ىوترا اذاو ناشطع
 نيتخا مكان ءىث ّىا ىا ان امو ىجاحالا نم اهانعم ىف لبق ليق ام يفت ةيييحالا «نه
 نيب عمجل ىف جرح الو هيلع مثا ال ىا ليبس حاكتلا ىف هيلع سيلو نينيعلا ىنعي

 نم ىأ ليبس نم نينسحلا ىلع امو ىلاعتو هناحيس لاق مارح هنأ عم حاكنلا ىف نيتخالا
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 عل 0 َّ- 0

 2 0 حسي وأ 3 ةقعب 0 00 كتم 1 00 مهّلوأ نوكي

 ىف اًرغْلم دشناو ؛ شيع متيَلَمو سدا مثيقو اوعمسأ 0

 اكيلوُفَف ٍريِسْملا رْثِ ىلع نكلو ةلعمشم اهرِيَس 3 ةّيراجو

 اهئيسر تاتيشيلا 4هلأ ىلع اهقيتسي اهيل ىم قياس اهل

 - يام

 َشْنأو ؛ لّفَعلا َّركاارَمو ؛لشقلا 0 هل لاق مث

 مظن , لخلا لوباح ىف اًرغلم

 277 ع م ن ر
 || ذم هلصا اشنت ما ىل بستنمو

 نللحت لثملا لصاو عيضغ نكس ىأ مدقع تلحناو ةرشع ةعباسلا ةماقملا حرش ىف
 نشت مدأ نم روفضم لبح عسنلاو لعنلا ريس سا عيبشتلا عشت عسن لشي وأ عسش نسقعي امتير هدقع

 ىا كبيبح سا كذأم لاقي هب معتم ىا شيعلا ميلمو . عاسنأو عوسن هعمجو لاحرلا هب

 هومر ظيلغيو انكلا نم بوت شيقل شيقل ةحورم ف دذلايوط هب كشاعاو هب كعتم

 نشيو تيبلا ققس نم قلعتو ةنيفسلل عارتشلا هجش نوكت قارعلا دذلب ىف لهنست ةحورملا

 ليللا وأ ةلئاقلا ىف لجرلا دارا اذاف درو ءامب شرتو ماب ليو اهينم ةيرثدي 1 1

 بيط مسن اهنم لجرلا ىلع ٌبهيف ءىجتو نيبلا لوطب بهذنتف اهلبحب اهبذج ماني

 اهاهب كلذلو ةئياجو ةبهاذ هقوف ىهو مونلا هب بيطتسيو رثل ىذا هنع بهذنيف دراب 1

 قا لعمتلا حاضيا قبس دقو ةعرسم ىأ ةلعمتم اهريس ىق نلسرا امك اهيرج ةيراج

 ىريرأل لوق دنع ةرشع ةنماثلا ىف لوفقلا حاضيا رم دقو اهعوجر ىأ اهلوفق ةرشاعل
 لف لدقم وهو ءب لَم ىذلا ليتل ىتعي اهسنج نم قّئاس اهل ماشلا نم ةرم ناذ نلفق

 لكرلا ليسر نيرد نبأ لاق اهليسر تاثتحالا ىف هنأ ىلع اهسفن ةحورملا“ ناتكل

 قابسلا ىف رخآ عم لسري ىذلا سرفلا ليسرلا ليقو ةريغ وا لاضنلا ىف هغم ىقي ىذلا
 ىفذاخب قيصلا ريغ ق اهللب لوزيو ىيصلا ىف للب اهل ةيراكل :نه ىنعي اهسبي ىأ اهلوحت

 نك نوكي لقلا هب نعصيب ئّولا لبقل وه لوباخل ل اخكلا لوباح ىف رخالا ءايصدل



  ةوعؤرس 97 و /

 لكما انك ,ناغلألاب ليقف اطكت انتوا « هدر 2 قح
 ب همم ل ]#

 اذيه ع 6 هيلا نم تعش ل كاع م 0 موج

 9 ن 9 و دا - 90

 82 1 ,هتَهوَم ىلع مَدَنَتَيو رقم 38
 2 ةحو

 موق ب مهل لاق ل قا , هتؤبانم عاد نوبلمو , هتك اوم ىلع

 مث , عذقلاو عْذذلا ِنَع اذ اعف“ عبطلا روك نم لامقحإلا نإ
 يد

 ؛ مُدَقْوَت كلذ ّحْنِع نكّسف هَرَوَبْملا مُكَحو علت نأ ىلا مك

 ىأ ممثلكص اذ 52 مثيلع ميقاف ىا سأ مهدشانف نسقنف كيزن نأ تد درأو كك ع

 هسفن فما ىإ تلاع ات "ايتاخ هوذري نأ ىلع ملح ى | مهّذر بجونسا ىتح معنم

 وصقو ثعشلا نم ةدمقفو ذه تصف اذ نلف ىنم نتعش لاقي لوضنم ا نم نعش نأ

 كلذ نم نم رشتناف ةروفو ضعبب تبهذ هيف كحدقبف أروفوم هضرع ناك ىعي رمالار امتنا

 اهب نولضانتي اونا ىتلا زاغلالا انغاه لوضنملاب دارملاو هب ٌيرملا لوضنملاو اعقحي ناك ام
 لا عول نملالا مفو رخال كبحاص كناسلب نخأت نا وه نسللا موقلا نسل هتسلق

 ريغ ةنعط عرلاب هنعط ىأ هزخو :وزخوو مالكلا قيراصت ىلع رداقلا جصفلا ناسللا

 باضتل لوصن نم هلصاو هنم جورخل يلطو رذتعا هينذ نم لصنت لاقي 0 ةنفان

 ملوق نم نوعقجي ىا نوّيضم باضخلل اهنع لاز اذا لصان ةيحل هنمو رعتتلا نع هلاوز وهو
 هقافعما ناك ياحب اريل اذا اياب زدرعلا ينحا ةدز ىانوعز ارو تكلا د51

 1 نوبيحب ىا نوبلمو ناخدلاك ىضرالا ىتغت ةباحم ىهو ةبابض عمج بابضلا نم
 جا عذللا نع اودعف هفشاك ىأ برا :نبان لاقيو :!داع اذا :نبان هتنبانم

 تفوا دنا هتحقل ىأ رانلا هتعنل لاقي اهتّدحو رانلا سم وه ليقو رانلا م
 لاقي سف جيبقلا مالكلا عذقلاو مالكب هعجوأ ىأ اهل ةناسلب هعنلا لاك عجوملا مالكلا

 نيمضت ّىعملا ىزّرطملا لاق زغلن نا هيف لوقلا ءاساو شحفلاب هامر هعذقاو اعَُق هعذق
 لشم زغللاو كلذ وحن وا باسحو يكلنزز ىف قلاده اطيب فردا حض كل

 ةيفخو ارهج نيتخأ م كان امو ليملا ىف. ىريرال ال لوقكل اوسلا ةقيرط ىلع ءىجي هنا الا كلذ

 هحانفيا مّقت زيربتلاو قباشلا ئاوربملا طككو "ل انسف:اذا ققءامر رش ىاةلوقوال



 0 د رو 1

 ١ ىرَمَعُم اهتيدنآ نذحخ ارباب نالخ اهب تدفظِفاو

 لأ كاسم َمابَص اهْدَهَعَتَأ ةنكف « ىرمسو قفقفاكن مسومو

 00 , دوشك دان ىف انأ اتْيَبف ' ةآسو ّرَس ام ىلع اهيف

 0 ام بع قلم يدق دلع ط اديحل مج ذإ

 ردا ب كق « لفاونلا روحو , لفاكلا رود اب لا قلد

 ؛ نورت ام ايف هوت ١ اذاف ٠ نيلدعغ تاج ن نايعلا بانو مع ىذل

 9-09 0 هو9ع

 0 1 اع هللا ا ا

 تذخت ءايمو رئامجو ننادمو ىرق نيب ناده دالب نم نارجنو لبالل لدتعم قييرط ىف
 فلا ىلع ناينبم اهن ءاسم حايص ةرايزلا راقعالاو ىراقعا عضوم ىأ ىرقعم اهني دنا

 رهظ نم اهيف علطا ىا ءاسو رس ام ىلع اهيف رهظاو داس احايم فعلاو ةرقع ةسمخ
 سانلا نم نشَح ىرهوكل نع دوشحت دان ىف ةريغ هيلع ةرهظاو هيلع علطا اذا ٌرسلا ىلع

 كلذكو اوعقجأ أ ا ادشح رسكلاب نو نشك اودّشحو روصم لا ىف وهو ةعاج ىأ

 3 ىأ 122 00 مج هتمدخل نوف وفحي,نانلا ناك اذا دوشحم لجرو اودشحتو اودشنح

 قلم ب لا ير ىأ موق هيلع ةعياسلا ةماقملا حرش َّق معلا ريسفت رم نقو

 لفاردلا لفاوتلا وعر. .هسلق قب نييل ام دولا نم هنانعلب, طعي: ىلا, عّرضتملا قلم
 اهدضو ةولصلا ةلفان هنمو. بجي كل ثيح نم عوطتلا ةيطع ىأ ةلفان عج وهو اياطعلا

 نيب نق ةلفانلاو ةضيرفلا نيب اهيف عجو ةرشع ةعباسلا ىف ىريرخل لوق هنمو ةضيرفل
 0001 ٠ ا قع اضاع ىزيورروهطلا لك رهظي ارمالل يزني لغم وح نيعيع ىول يضلا
 كلاعتو هناجيس لاق لودعلاو دوهشلا نع ىنغا ىا نيلدع بانم نايعلا بانو ّيعتم
 اك اى نوزت اهف . سكي اراض ىا نورت اذ اهب مكلاجر نم نيديهه اورهعتساف
 هظاغا لاقي الو ظِبِغَم وهف هظاغ لاقي ظيغلا نموه نيضغا ىا نظغ ىقل نورصبت

 كَم اريص ةءابا ىئنلا .لتق :نقو تراك نب رضنلا ىنب ةليتق نّلاق
 قتلا ظيعملا وْفَو تقلا َّنَم _اَيَرَو تْئَتَمول كَّرَص ناك ام

 نأ نيبلط ىعل أو ىدزعني الو ى دعني ضاغ ت تنضغف ءاملا جرخفسن نا ى | طينت 5 نمرو



 ب هوعب ايي

 « نارجتب نار تنقل ايف : ةرفص يت ذل ةعاجتلاو ,ًةَرْدَع ىنبب

 كاملا ةضاوحلاب نيطرشإللا ةلاشبلاو هلاطتلاب ناززهمملا انك ردع ىلا لآ ردم ك1
 ناكر دمحمو كلملا دبعو ةصيبقو لضفم ار بيبحو كردمو سيزيو ةريغم ا هدذل اواو بلهملا مثو

 ع اهيف ىلباو جراوتل ةبراحم كوت فسوي نب اجي ءارما دحا مثوبا بلهملا
 رماجلا| جراوشل 1 قزاملا ةاجنلا نب ىرطقلا لتاقو ةديدم ةنم ىف هديب محاله ناك

 بعح جالا ىلا هّجو جراودل بلهملا مزه امل هنا ليف ةروهشم مهرابخاو جاّتملا لبق ٍبَعْسُم
 ميراك# 0 لاق باهملا ىنب نع قريخا لاقف ج املأ ىلع دروف ىرقشالا نادعم نب

 نم رغي نأ عاجتلا ىيفسي دلو ةصيبق يفتر مدام اعاجت اسراف ديزيب ىتكو مهدّيسو

 ةدجن لشفملاب كافحو باع ثيل دّمحمر فاعذ توم بيبحو عقان مس كلملا دبعو كروم
 اوفاخ ام اونيمأو اولما ام اوكردا دق ريخب تفلح لاقف سانلا ةعامجج َتْفَّلَح يكف لاق
 تايبلا ناسرفف اوليلا اذاو اراهن حرسلا ةاح اوناح لاق مهيف امله ودي د ني لاك

 أر لبفت مهرعاش لاقو اهفرط ىنيأ ىردب ل ةغرفمل ا ةقلحلاك | اوناك لاق سجغأ مثياف لاق

 رعش بلهملا حدجو دلاخ

 اَبَلَهملا ليسألا يأرلا اذ كونو ةفررف ٍشْيَرَف نم اًمالُغ َتْنَعَي

 انتحر روتمألا قياسا هكر ءاوث - "تكيتلو ءاكرلا رانا

 را ةماملا ىف رعاش لوقي ميفو
 اذاك الو الٌّقَرَع ةلانام افقركَم اولوكن موق ٍبْلَهَملا لآ

 اداح اَل ايلا نم تنكيتخآ اصب متهِلاَخر منع دج وحل لبق ول
 اًداسْجَأ نياّنلا ود ِبلَهْملا لآ اهل َنوُكَي حو مياَحَلا نإ
 اًدادجأو ءأبآ مراكألا اوتاك رمُهنْخَدَم نإ موق ٍبّلَهلا لآ
 اذاكسح سانلا رمال َىَرك ناو ةنديسم ماقلت : نينار نإ

 ا املاظ نا ةاورلا ضعب معزو ىدزالا قراس نب ب ماظ لاقيو اس .ىب اماني رع ةرفص وباو

 لاق نم نبأ لاقف ملاظ لاقف كمسا ام هل لاقف لمع هيلوي نا هنم بلطو باطشل ىنبرمحج ىلا

 قوتو هيبا مساو هعماب ارّيطت ايه هلوي ملو قرسي كوباو مظت تنا هل لاقف قارسلا نبا
 ناسارخ ةيبالو نم دورلا ورم لامعأ 3 لاوغر اهل لاقي ةيرقب نينامشو ثالث ةنس ةنس بلهملا

 ةعساتلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا مّدقت دقو هنارج ريعبلا ىلا غلوق نم وه نارإل تيقلا
 ةديلب نارجن نادلبلا ميوقت ىف ليعمل نيدلا دامع دّوملا كلما لاق ناربخب ةرقع
 ناآرجنو لحارم رشع ءآعنص نع ىو مدالا اهب نفقبو برعلا نم ءايحا ىلع لقشت . ليخت اهب
 امويب نييرشع وحن ىف نارجن ىلا ةكم ا اهلو لابج نيب تومرضحو ءاعنص نبي

 م مع 4
 كب 01000 0/1 1



 /و

 د هملو كل لا
 72و

 ُهَمِنرْكَخلا َنوُعَبْرألاو 0 ةماقملا

 1 نأرالا :فبرق# لكااخأو. ءةبرك رك كم ٠ أ ىلا 0
 قسما بدآلا نياسال الإ ؛ يدان ديا الو ”ايذاو عطنا نك

 خه 3 تقرع يل ”ااسبلا ةهق دولا 0 نع
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 ةده ىلا ىتظفل ةيرغلا ىازم نا مث ةسماخل ىف هلوق لثم وه ىونلا ىارم ى تمارت
 ل ةبرت لك نبا نرص نا ىلأ بهذملا وهو ىرسملا عج ىراسملا ىوهلا ىراسم ةيرتلا

 نع ىلسملا ىنطولا نع بارتغالا ةرثكو ندملا ىف ددرتلا ةرثك نع ا اذه هلوق
 قلعا تراصو ةعببطلا ىا عملا هوه هنه ا( ةانضا ه«كلساو ىمن ىأ الا كلَس ناجالا

 نب ثيل نب ديز نب دعس نب ةرذع وهو برعلا نم ئ ةرذع ونب ةرذع ىيب ىوهلا نم ى
 0 ملئاق لاق ىذح قشعلا غيف اشف :ف ةعاضق نب برغل نب مسا نب دوس

 0 نيقشاعلا ٌبَرو كاذق ىَوَهْلا ةميِم نِم ٌىَرْذَعْلا اجت اَم اذإ

 نفق اًباَش نيعبرا يف تيأرف ةرذع ىب ّح ىف اًموي ٌتلخد لاق هنا ىمسالا نع ىو

 000 دارعال ليق قشعلا ىوس ٍءىق نم عب ام ليلا مياصأ

 نم قّشعلاب اورهتشا نيذلا نمو ةبعكلا برق رذع هنعمم ٌةيراج ىلاقف اونام اوبحا اذإ
 مازح نب ةورعو ةيرذعلا ا نبع ىنب َةَْيَنُب بحاص قرذعلا رمْغَم نب ليم هردعإ ند
 نم لجر ذايمج بعحتو قشعلا نم اتام دقو ةّيرنعلا انالام كيني مارفع بحاص ئرذعلا

 0 هيف لاقف نييعم وو قشعلا يدي ةرنذع

 لج لع ىو ىِزْبَخ َلَع ّدْشَي 2 اًمَدهَز نأ مفر نم فيار ذ نقو
 ا تا نكت مل ٍةقالعلا ىرْنَع َنْيَك ولف



 )  )/6وسره 
 َبْلَقلا لد نسألا كتنع حارلا يرضي نردصإ 0

 سأل ثيح ىلا ,قلطناسف انا اّمأ لاق مث 8 0

 ىل كفي ط الو « قيفَرب لي تيسلف «بوطيب نم متلو د

 0 بقت الو عن قت الو م, بكنو كيس لقا ىررس

 نع اديحم تبهتلاف ماع نسب ثرادل كلف بقع رإو ريدم

 ؛ هفالأ دى ٌتددوو , هفالطنا

 ريركت ماقم واولا ماقاو اهرتساو اهقكا ىا ضلع هلوقو اهو اهْلّضَح ىا ىّدع اهظفحا هلو
 كطقو كدق لاقي كبسح ىا كدف ريكل نم صلاخل فرملا حج كارلا فر لمفلا

 ىلع نونلاب اضيا ىئدقو ىدق لوقت مسا وهف كبسح ىنعمب كدق ملوق ىرهوجل نعو ىنعمب
 ىأ نمتا ' يقشو ئيرض,لثم اهل ةياكو لاعفاألا' ىف دازت اينإ ىونلا هده لذ 11
 هجولا ةحاقو نم ٍبْدّثي الو ههنلا نم بنكي ال وهو ةرشع ةنماثلا ىف ىريرخلل لاق ىكتسأ

 ىقعلا ىف رمخل بره قابتغالا قيتغاو راهنلا لوا ىف رمخل برش حابطسالا مطصأ

 قلل اوسيلت الو ىلاعت هلوق هلثمو متالت ذلو هنررقما 0 هيف دلو قفاوت ىا رك كانو

 نم نكأ ىحرتو ىل رفغت الإ او.اضيا هلوقو قكل اوقكن الو ىا' قل اوهككو لطابلاب

 رعش رعاقلا لوق هنمو ىنمحرت الاو ىلإ رفغتا ل ارك
 ٍلَهْجو ةقستا لفت نإ كنف ةتاذأ لو كدا مشن دلو

 ىا ابوكن بكني قيرطلا نع بكن ىرهومل نعو هلزتعاو قتبرط نع لدعا ىا بكتنو
 ىا بقنن دلو ىلع رقنن دل هبنجا ىأ هبكتتو ةلزدعاو هنع وع اك اييكتت هبكتو لدح

 مل هنا هققيفحو عجري مو ىأ بقعي مو اهنع صحقنن دلو ثحبت دو كلاحف نع نيدفتا»

 بقعي و اربدم ىلو ّناج اهئاكرنهت اهآر الف ىلاعت هلوق نم ذوخأم وه هلابقا هرابدا عت
 تددو هقالا ١ ول تددوو امم ىا ادجو احر ىبهتلاف | "كفبلي م ليقو نكي م هانعم ليق

 رعش  ةعادولا كرت ىف ليق امم ىقيرغلا نعو نيتمم ىا

 ميدو لا ةزارم قابتحا عييِفَتلا ةولاح ْنَع ا
 مييبل كرت تاوَصلاتْياَرَف 2 اَذَهَءَمْحَوَب اذ سنأ ىقَي ال
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 كح ا #إ

 ملستا املَسَو عىل : >دبج تدع ,جاانتلا نكمأو ,ىجاغملا

 ىإ ا نو رشا كاذ أكد كقار ُ لاق كغ ةشاشبلا

 الا نم ردا جرو « تبورسلا ىف هنا لآف ؛ نيل نوومملاو

 ا ا 7 00 : دش تلقت

 2-2 ه- اس هل 02059

 0 هلل الس روم -

 نموم ىلاعت ىرابلا ىرعلا نب ركب وبا لاق ىقيرشلا نع نههلا يسيل و كيا له ىا

 راهظاب هلسرل ءةبوصنب وا وه الا هلا ال هنا ها نهش ىلاعت ها لاق هل أوةب هسفنل هقيوصتنب

 نمّردلا جرخمو ظفاحلل بيقرلا نههملاو نازاجم اهتو ةماركلا راهظاب هتايلوالو ةزجملا
 نمو ممق اذه هلوقو نيثالتلاو ةعساتلا ةماقملا ف قبس دقو رعقلا ديعبلا رجلا يللا حبلا
 ليقف نسحا لوألا امأ ا ذاكنلا جارفتسا ىف ٌدجم هانعف ىتف ىلع افطع عفرلاب جرختو ىور

 ييلهالا اولا, هفروم طاومو ٠ ىريرال طب ادكو ميل فرو ءآرلاو ميلا .تفب ةياورلا
 قى هلوق لثموه كلذ ىف ةبغر كل له ىا نيبلا رادنتبا ف كل له ءهل ناخد ذل ىذلا
 نع ئرارلا" لاك مكسفنا نوسنتو ا برقاو ىوقالاب قيلا وه اهف كل له ةرشاعلا

 10 م معنسلاو مهافه ضَرَقُت لاجرب ى ندا هي كرم لاق هنا متع ّينلا
 ركتلاب ةاتنلا "يورغأب "نالوا فيتا »له اكلت فرح لاقعا ليترك 513 نم ىللقف

 انك نيذلا نحن نولوقيف منا نم عل لاقيف مهج ران ىف بصق نوري 5 نوم
 1 اي اياناكر راقب روستم اى ةيفاتعلا اوبا"لاق اسفنا١ ئتنتو قبلاب 'شانلا رمان
 ١ رعش ةماقملا

 اتاك كت اوما نم َتْبَع ذِإ اَنَعَنُم كانهم نق" لئاتلا ظحاو اي

 كيف او نإ ام ُهيداب ساّنلِل هئروعَو ىَرَع ْنَم بل نسيلملا

 اهنيواسم»نعءاهامع نفت لك ف ةئغت ِكْرَقلا َدْعَب رْمألا رمظغأو
 اهيف ىلا ٍبْيَعلا ٌرِصْبَت الو متم اهَرمْبَُت سانلا ٍبويَعب اهتافزع
 ىلعو ىثع اهظفحا ةسداسلا ةماقملا حرم ىف هحاضيا مدقت دقو جوملا كسلا :كحامم ريغ
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 كح 00 همم تس /

 مكنم ىون نف ؛داشرإلا مثهقَفو ؛ داشنالا مِيَعو كف , ةاصولا

 ٌلَدْعَي الو ل نع ىربب ييَلَم 5100 حصبو ؛َلَبْقَي :لبقي 3

- 

 ىرس نأ ءرارصإلا رِفْعَيو هرارسألا عَ ىذلاوف ٠ هتيطعب ىنع

 مقزر نوُميِعَأف «َنوَصلا ٌبِحوَتْسَيَل ىهجو َنِإو «َنورَت امَكَل
 هل يَسُيو ؛بولقلا هيلع ٌفِطْعَي اه ُميَشلا َدَحآو لان نوععلا

 عرم نآراقلا درفت تشْوَشعاَو : رفح طينأ ىح ؛ ترلطتل

 , ماقملا مشل لحي دلو ٠ سين ثوب سيو تان ل

 خت اح رق ,ءاءوله َىِدَْألا َعَمْرَتسان , مالُعلا َعاصْنَأ ام َحْعَب
2-0 

 (ةعرتم لكح) .عمحا نأ نا مثتح رانيعدا دا ءافكتإلا
ٍٍِ 

 هند و و بد ه-

 ساناقما ةيمص قنر قنفي الو ءةتمس ىف تنشب مضر د

 ليِبَدَل ِهِنارْوَع ىلع ٌةاَصَح هل نكي م ام هرثملا ناس ناو
 ىريب ٠ ةحاجيولاو ةناؤزرلا ىعم ق:اهتولعتشي ااهناو: يرعلا ننع لقعلاب تقيل ةاكيللا ل ذر

 نورت امكل ىّوص'  ةمواوملاو يئنلا لع لابقالا .ىا زارصالارقغيو ١١ كا ناكل
 ةةلاو رقفلا ةياغ.ق يلاح نطاب كلدكتف بايغلا نم ايراغ ندب نورد انك هدر
 ىاف ايش قوطعت ناب جو ءام اوظفحت نا بجي هنأ ىنعي نوصلا بجوتسيل ىقجو نأو
 ء ىقلا طبنا ةرفح طمناءىخ :رسيو لهم ىإ ىسس ةيولطملا هل قبو نسلا راع
 ىنعملاو ازاجي ردصملا ىلا لعفلا دانسا ىلع أملا ةرفح غلب ىنعي هئافخ دعب هرهظا هطبنتساو
 ّوطت م ىلا رّمبلا رفحللو مجلاب هرفج سنلا ضعب ىفو هدوقن نعقجاو هدوصقم لصح ىتح
 قح اضيا عنلا ى صعب قو لقباو ناكملا بشعاك طبن اذ راص هرفج طينا ىتعم |!نه ىلعو

 عرت نا انف اهوأم جرفقسا اذا رّئبلا طبنأ نموه هلعاف مسي م ام ىلع هرفج طبنا
 قّرفتف هتقّرف ىا عاصناف ء  ىنلا تعش لاقب مالغلا عاصنا ام دعب ٌكاتما ىا سيكلا
 اذا ًافكتا نم عوجرلا ىا ءافكنالا وع 0 نع اعرشم ٌرمو: اعجار لتكن إب عاضناو
 حاشراو ةردشع ةتلاخلا فا لام تظن ىا تحتراف ةر ةرشع ةناتلاا ى قبس دقو عجر

 كقارا سيقلملا جردملاب ىعو قتكلا لكل هجرتم لحاو حاترب هْلَ م نم اهدفرل
08 



 0 1 612" 2 ءه 2 20 29 نت

 شقر درب لقم انسح قورب فدل ةضرع ىم انيك

 سس نم نم 2

 م مل نمو 000 و 0 ر

 شري مل نَلأ ناك ال هئامز هصخ نإردل عاد شرو

 شجكسات هداجنإ نع ترجي نإ هاخظ رووا ٍدجنأو
 0 هب رْسَدل 08 كاسع دحر ذ كادان اذإ 0

 959-3 - نو تن 2

 دق ىبص ضهت لاا داشنإ ىضَقو , هتايكبم نو َعرَد اقف لاف

 ل ٍتاصنالاو ,ةاصخل ىوَد 7 لاو ؛ نسلا ىرعاو « نون

 ىارشع نعب ءهتويح ىق ىا ىرما ايحم ىق رمذلاو حدملا ىت الا لعتسي اًملقو سفنلا

 انآ كيلا ةيكام لاقي, ةيونذب كوش لحد نم ىآ هبذ:هكاماوق ايل رمع نعي
 شقتنت نا الا ىنعي شقتنت وا همدج ىف ةكوشلا نلخدا ىا انا هتكشو ههدج ى نلخد
 ةرابع لعج امناو لجرلا نم ةكوشلا جارخا شاقننالا لصاو بونذلا كرادتو بونت ىا

 شقن لقام حت ىا سمطت مشرتلا ضرعم ىن ةراعتسالا زربتل هتلازاو بنذلا ىتن نع
 اضر لجرو اضر مرموق لاقي لوعفملا ىنعمب ردصم اب افصو قرم ىا اضر قلخب_ بنك ىا
 - هرعش صح هنامز هّصح نا ةارادللا نم رما رادو اقع ٌقخ نم ىا شاط نم رادو

 هلوق شري م نم ناكأل صصخلل نّيب ىا صحا لجرو سأرلا رعش ةّلق صقل هبهذا
 موللظملا اهظ روتوملا هلوقب ىنعيو هناعا ىا هسجنا اهظ روتوملا نجناو هيلع ءاعد |نه

 ىانلا سانلا صرح ىأ شجتساف ةرشع ةنماثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا مدقت روتوملاو

 ةوبك وذ ١ حعفرأ ىا شعناو نشويجل بلط ةساهتسالا لصاو هنناعاو ةداجنا ىلع

 نخو ىأ كل كاهو باك و هف طقس اذا اوبك وبكُي ههجول ابك لاقي ةرثعلا ةوبكلا

 ىوق ىأ نده نق بص ةهنغ اهناف اهب اولعيل سانلا معو اهب لمعاو ةحصنلا هذه
 ةاصخل ىوذ اي هما نبع ىنغتساو هانرفق علطو قوقاذا كلذو ىللا ىف هلصأو عرعرتو

 رعش ةفرط لوق هنمو بلو لقع وذ ىا ةاصح وذ نالف غلوق نم ءالقعلاو ءامكتل ىنعي



 رخآ لاسقر

 0 507 ا
 اهقاقتشاو لقعلا ىهو مضلاب ةيهن عمج ىقنلا ىزارلا لاق هنع ىعنلا

 ىنيدالا لاقو هلقع ىا كلذ نع هاهن لاقي هيفاني ام لك .نعو جيقلا نع ىقني ا نذل

 اكس 6

 58 نع

092:0 2 

 :>شري نم ار :«ةشني

 ر را 1 2 02 ن ب بوم

 7 ا ككل اب هرذنأ ىم جد اب

 0-- تنشلا بدم 7

 اًوْفَع َكْيَلِإ قاست اَيْنَّدلا ٍبَه

 هى الثتم الإ كايشد 3

 اهيَنِيِزَو تندنلاب فَ نم | 9

 م ْنَق نييدلا ندا اان و

 لفات احل وقاسم لغا ام
 00 ربا ةكاوقأاسو_

0 

 ”٠ ©نبيرة 

 اس دهب 9

 ان ع ليا ١ د هني

 شعت 0 فعض ىمه م

 شرتسفملا شرقغي ام اطوأ

 ضشفد الإ كلا وذ هت

2-10 

 ندا 0 لاب الو ع

 0 سا 7 16 2ر7 03 7

 شعي مل نمك وهف شعب نإو

 لاقي ىلا َكاَذَرِيِصَم سيل
 لوقا ندا ربك تلك

 رطل م ل

 راديانل ءانغلا ناك 0

0-0 

0 

 رعدش

 ل نك 0 0 ام اذإو

 م رش ار

 ءانكأو سطس دمام وس
 ءاجفلقو ةيئاعل نيءايضبقو
 ةاهث ٍلاصَصْلا نق ءاههتف

 هس 0 نيل 5 اماطوأ
 عنم ا وهو ىتلا نم



 تع هسوع و

 مَسْعَتْشآَو كر ِرْبَم ىلا اينذلا ني نحر ؛نكشم يأ
  هتوابعل اهب ٌفَلُكَي ؛نيكس ٍرْمَعِب اهَُح ْنِم جدو ءنيكَمِرْيَعِب اهنم
 دورتي الو , هقَرَحافُمل اهيف ٌكَنْعَيو در اقتل المع ثَلكحَيو

 َرْدَت َعَعَرو « نيرمَقلا روَمو نيرحبلا جرم نمب ميَْأ  هترخال اهنم
 كيلا محق اهف َركْفأ ولو ٠ « مدان ا مه نبأ لقع ولا ٠ نمرتعلا

 ساس 0

 الاكل ىونطخم قالو كان ام 220 ) ةافاختملا دول و ؛ مولا

 ؛«بَمللا 0 نس

 0 نحو 00 1 ل نأ «بيجكلا عذبلا نم

 هلوق نيحسم ىاو مدا نبا نيحسم رهشأ ةثس حلصتو رهشأ ةلاس هتدايز سنع يبزذعتف

 ايقيقح ارصق دنسملا ىلع هيلا دنسملا رصقل هيلا دنسملا ىلع ننسملا ميدقت مدا نبأ نيكسشم

 ىلا ىيضا اذا ايا نأ ملعا نيكسم ةفص وهو ةنكسملا ىف لماك ىا نيكسم ىا هلوقو اًير اينعا

 ىف ىو هفوسوم اهيلع لد ةقيلخ ىف لامكلا نع ازاخي نوكي هنيعب هفوصوم نوكي ظفل
 لك هفرعي ال هلاح نع لأسُي مظع لجر لجر ىا لجرب تررم ىنعم نال ةّيماهفتسا لصالا

 يلكلا اهيلع بلكيو اهقشعي ىا اهب قلكي ةّيفصولا ىلا ةّيماهفتسالا نع نلقنف سحا
 نم هلصأو اد رفا ا انلا 0 0 8 نشو 370

 سلا اف هدانا نمار ا رس د

 رع روق نكحالا قب اكفنا ضافاو اههطلخ هانعم ليقو اههلسرا ىأ :نيوكلا | جرذم و

 اا وبلا ليفو سّدقملا تيب ىق ىذلاو دوسالا رجا اهه ليفو ةّمفلاو بهذلا نارج
 نيحملا ةدايزل رمضمل ا عضوم رهاظلا عضو انه ةلوق مدا نبا لقول مهربأ ماقمو

 ةمحقلا ىف سفنلا عاقيا ماققالا لل بهللا تاذمققي نمل دل ااا ا

 ليبس ىف اهنوقفني دلو ةض الو ةضغلاو بهذلا نوزنكي نيبذلاو ىلاعت هلوق ىلإ راشا ةدشلا هو

 بيشلا ءهطخو نيفلل طحفور ةترولاو ءابوقاذال ئا؟ كسلا ىوذل ميلا باذعب معرشبف هلأ

 رعش مصعب لوق اهلاوز ةعرسو ايندلا ىت ليق اهو هطلاخ اطخو



 ل ةرييإبب 504

 ىلإ ؟كاداخلا قاداغم نع تلف «تاوقلا ليف تامل
 ؛ تانايّؤلا 0 ةاادم ىلا ركل 0 0 ؛ ةاقثلا 2ايام

 9 ناعوت 0

 ىراد 50 , نسولا ٌحيِدَم 8-5 َ >. ةتنقلا 3

 95 و5 9 هدد

 سين ةيرغلاو ىدَقلا اهف (ةراع درع نم تررغو ءهراد نع

 ةراظَنو , ةمحلم ةَقلَح داك ثنا نيالا اهّدحِتَم ةدلخلاو

 مدآ نبأ نيكسم ؛نييُم ناسلو ؛نيتم شاجب ُلوُفَي وهو «ةجّدزَم

 دارملا نوكيف رطم ىنم ناك دق غلوق نم منع ةاكح امر شفخالا بهذم ىلع بجاولا
 ةاقدلم ىلا : ىعففا ةداغ' ]ويفي ةازما 1 تاداغلا ةاداغم نع نانيو نينب انزر
 اف ىأ | نها ىييناقد اه 0 ةطلاخلا ةاناقملا تانيقلا ةاناقم نعو هايقتالا ىا ةاقتلا
 رض كلذ نيب فلوي لزعلا نم رعملاب وأ زيولاب فوضلا طاح اضيا ءاناتملا يتم
 ىرما لوق هنمو هاناق نقف ايش طلاخ ءىت لكو هتطلخ ءىتلا نيناق ىيمعالا لاق مريب

 او ا ع د اس
 للخريف ءاملاريمتاهانغ ةرفَصب ىيايبلا ةاناقملا ركبك

 لاق مت اهلثم ري م ىلا اهتّرد اهركبب داراو ةرفصب اهضايب طلوخ ىلا ةفدصلا رحبكى ا

 اهيلا لصن الرجبلا رعق ىف اهنال اهمار نمل ةللحم ريغ ىهو ريمن ءأم ةّردلا هذه |نغ دق
 عجر كل م ىطلا ىلا ةرشتم ءافو تييبلا اذه ريسفن ىف كلذ ريغ لبيقو ىديالا

 هيف نيثاو هضافم هيف بيتك ىذلا ةروشنم ىوطف باناو بات هنا ىنعم او ردصم رشنم او

 هنسر نالف علخ لاقي ةلالضلا ىف كيعنم ةلاطبلا ىف كّتهتم ىا نسرلا عيلخ هحباقم
 ليقو هّسأر اًنيكار ةجرطو هعزن اذار اذغلا سرفلا عاخ نمرهلصاو ٌرقي  ىابلا لع ادعت
 وه نم وأ هنبا هبلغ اذإةةّلهادل .ىف لجرلا .ناكهنم ًاّريت ىا هثبحل هلها ةعلجىذلا عاش
 ناف اذه ىنبا تعلخ ىفا الا سانلا اهيا اي ىدان مث ميوملا ىلإ هب ىقأ هنم بسن وا ببسب
 ليق مث هرئارج ىلع نخوي ال ناك ناكو 1 نق ىا بلطا:م ميلع رخ ناو نفل وح

 لصالا ىق وهو بيعلا رعلا ةرع نم _ لوعفم ىنعمب ليعف | نه ىكع وهوا عيلخ رطاش لحل

 نيبو اهنيب رصم روك نم سيئت سينتب ةراع ىهف رعت لبالا تزرع هنم لاقي برجل
 لينلا اهب لصتي ةريحب اهب نقدحا دق ةريبك ةدلب سيتتو مانا ةسمخ ةريسم رصم



 ل ةرسإن سس ا مور

 02-9 لوو .رمؤفلا َقاَو نأ ىلا ,ددرافلل ادا .ديعلل ارز لأ مه

 ا لذع تك 0 00 0 0 3 د

 جرد سيل انابمي ترك اذ رد ذوقي 3 ىقَقْنَت ام
 عدمة زم 0 اورد فورس ٌهَتَرَسَم ئتافَو ٍبابَشلا َناَب
 ٌّحَبَق هل ايْنَّذلا اذإف َكَقْنأ ىح ٍِدَرِع هن ىابش نر ام

 ْمَعَيِدل را نصوم 0
 مهجور اليد ككهمب نوك ٠ ؟الؤكناحو ءانكستلتب اناا يقرأ

 عش ىارعا لاقو

 ٌراعَيف ةَديِدَجَراَعَتْسُيْوَل هِرْضَعَو باشا ماي 0
 ٌراصِق ٍرورّسلا َماَبَأ كاذكو راهو هَلْيَل َرَمْفأ ناك ام

 ةتداحم ٌبحي ىذلا وه لاجرلا نم ريزلاو ةمعانلا ؛ ةأرملا ىفو انوع عج ديغلا نيعللا ارز اريز

 ل واولا نم هلصاو ةَرَيْزلا عملو نهل هترايز ةرثكل كلنب ىهمو نهتسلاجم ءاسنلا

 تل 1 نإ ءاننإلا امر لا ةتيهبما| نا تمرقق ١ .كنملا نعريدنلاب ىكريذنلا
 و ىإ هلا بنك ى  .ترصف ىا تطّرقاام ىلع ذادسلا هم“ جاهتناو داهرلا قيرط
 نانسحلاب نانهلا عبك ىف هيلا قاعد ىذلا ها قييرط ىف ةانعم ليقو هتعاطو ها رمأ

 هي نإ كلا نصار تابسلا لح تانسلل تعبتاو كاّيطنل ق دان قات أوديا ىعي
 مهدرطي 1 ييسلاب معسكي مترابدا نلف عبشا لاقيو :رخوم يلع كلجرب وا كدبب ءىتلا

 تعسك هنمو هوست ةملكب همالكر ثا ىلع هتيمرف ملكت اذا ”ءايراطد لح رلاب سعيك ردك

 2216 تفل اذ: تنذر لعفت .نبللا ةازتيلا درابلا ءاملاب اهتلخب نير. ىا اهرتغب ةقاتلا

 شحاوفلا نم هب حمصي ل ايو تاروذاقلاو ٌحابقلا نع تانهلاب ىنكيو لباقلا ماعلا ىف بدهلل
 جربلا لاق تانبلا ىلع نينبلا بح بلغيو تانهلاب نزي نمم ناكو ةرشاعلا ىف هلوق هنمو

 رعش ةسامكل ىف ٌقأطلا رهْشُم ىب
 نكاكيف راع د افارر, انا ربع الخ يل رحب
 نأَمَب ْن نِمو َنِيِنب نم اَنْتِزَر اًنأَرْيَغ ٌبلَح نك ممعنو

 اطقم الإ تنيك كراهست  قيوغار نأ دق َرَْعلا ّناف
 2 لل لد تاند نمر نيني نم انيزرو هلوق ىف ,نمو:ثلكلا ناءام تاس از :تدح
 ىف نم داز نوكيب نأ زوجكو فوذخت انكوو لوعفمو تانب نمو نينب نم نانا اتنزر لاف



 تا هر كح

 ه3 0

 تر ع م

 اهقو اصع ٍلاثِم ىلع زومهُم َرِيَغ ادج ادح َلَثملا اذه ٍمِهّضعَب

 هتاف 7 امكُنْسَأ ٍتاطَحأ هلوَق 00 ةليبقلا 3 هنفأ مَعَرو
 09 ها هج 01

 د هللا 2 9 نر

 6 ىتعمو هَهجَو 0 0-5 ىنعف 2 م رق اسأو
 َدْعَم قيقو َبَطَتو َبِسَع ىأ مطْرَبو مطرح هلو « قرط - فلا ه-

0 

 عشا تنوعا اىأر مطرب عمو ريك عما بدع تا طل
 هس سلسل 9 ند

 : مالكلا نّيَبُي ل ىأ َمَعِمَعَو مُهَمت ُهلوَقو ,نسْيعَت

 ُةَيِسيْنَتلا َنوعَبْْألاو ةّيداحلا ةماقملا : ها ا

 ؛ىابش ءاولغ ق ؛ىاصتملا 20 كعانأ لآق مات نب ثراحل تح

 ةانم.نلز نيم: هصيسب فعي شع سونج داو: لعب لاقو .ةموذا ىلا جر مديت |دليل
 مغمجو مه نزاوه نب ركب نب دعس وهو معلص هدا لوسر راظا وهف ركب دعس اماو ممخ نبا
 عاجتلا عفر اذا مغمتو لوقي ام عقسملا مفي ب [ ثيحب هقلح ىف ءىت نخا عم مكن اذا عم

 عمن بسقخلا نم, هلكت غنا افاح هنييظتلا .نيدعت نم .دارملاو سوح كمل براس 1 7

 نيعبرالاو هيدا ةماقلا حش

 عون لتم ا قىدَصو لهل ىلا لام اذا ىاصتو اوبصو و أوبصو ةوبَص وبصيب ابص لاقي قاصقللا عاود عاود
 ىوالا ةماقملا حرش ىب ءاولغلا ريسفت قبس ىابش ءاولغ ىف نايبصلا عم َبِعَل ىا اعامت

 رعش ىريفلا روصنم ا لوف بابشلا ىف ليق ام نسحأ نمو
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 -_ ةرييملا

 ثيدحلااب قيرطلا َعطْقَت ىنح كُتّدَحُأ مأ ىنْدَحتأ دارأ هناف

 فلستسا لص كارأ هتاف ال مأ ركأ عرزلا اذه ىَرَتأ داوق امأو

 دارأ هذاف ةزانجل بحاص -- نع دماهقتسا اساو ال مأ هَنَع هلهأ

 ٍليُجَرلا ىلا َجَرَح انه ال مأ هب هرخد يحي ابقَع َقَلَحأ
 اهف اهاَيإ 0 ديلا راهنطفإم مالك هتنبآ دوت هدوح

 اع َنَشَتسا 50 4 0 ٌنْطأ لاقف.لّتملا اذه
 و 0

 ةقحنبو ةادح اساو هلك اذه هدخ َبوض هَقَفاَو كاطغ 2 د

 هريطتب َكْبُي وأ ل ٍلَثَملا ىف ُلاقُي هتاف
 لس و

 خوض + ءاهلا د ةأدح ليسأل ناكو 00 كءارو ادح 0

 ٌفورَحَملا ُرثاطلا ا ليقف امهب دارملا ىف فلثخا حقو ءادثلا ف

 تراذأتا ةركتشعلا».حعس+ نم ناتَليِبَق امهَنا لايقو ىاولا ةقكنبو

 لجرلا نا هب دارملا نيدحلاب قيبرطلا عطقن ىتح نيعلا ءىتلا ىو ةفرطلا هأاطعا اذأ

 ةهنمج هلها قلستسا لغ هدعبيو قيرطلا بعت معي دل قيرطلا قى تي رىحلاب لغتصا اذأ

 ةطنلل وا ريعشلا |ذه بحاص ضرقتسا له ىنعي هنمه هبابرا نلستسا له سنلا ضعب ىتو

 هضرقتسا نم ىلإ هيدوي نا همزليب هنذل عرزلا اذه لكا هناكف ضرقتسا |ذإ هناف اههنمخ

 ةيرقلا ةّئشلاو اقلخ تراص ةيرقلا نّدشتساو لزهو سبي ناويكل نشتسا ٌنشنسا نق ناك

 نم ةكيبق وبا ةريشعلا نعس ةرسيشعلا نعس نم نقلخأ ١ نتاشتو ةبرقلا ىنيّدشتو قلك

 تو ٍلْيَذَه نعم مل لعَس اهنم تم لثابق دوعس برعلا ىفو جَدَم نب دْعَس وهو نميلأ
 رع يلا 00 و سبق

 لى نزر اه هد

 ْق 00 هموق نع 0 5 ىدعسلا عرف نب طبل هلاق دعس ونب دأو 0 لثملا ىفو .



 ا

 لحلو هل مواقمو هيجاصل رْفَك امكْنِم الك نأ هب ةارآ هتاف

 | علا َناف ةَقَّبَطو ْنَش 9 :هيف  فلتك ريس يللا

 هنا نوردكألا لاقف َةَقَْبُط ْنَش ققاو مهلوق ىتعم ىف نوفلَتُكت

 كرس كو

 تعوذ قاطق ال ةقبط تناك دايإ نم ىح ٌةَقَبَّطو رازن نب َةَعِيِبَر

 ياس د يوم

- 2 

 30 ضعتب ف 58 0 هتبلط دايترا ف 0 بوحي
 9 © َس

 هل لاقف كلمت ْمأ ىنِختأ ْنَس هل لان ٌرْيَسلا امم َدَح اند

 اراك َكَسْما ميحد ا لب لف ريح اب نخيل

 اينما 5 ىلا هَ يئس ى رق امأ ٌاياجاب نافل

 تار املا لافتا ال يحب اهبحل اتم عود نك ذب هل لاقف ةَراَمَج

 ةَيرق ىلأ الَصَو امهّنإ مث اًيَح ربقلا ىلا اولَجَت مهارتأ كنم َلَهجأ

 هك دقن ست ثني هل تتاكو 0 3 هيلا ا

 دنع 00 ااا هفب نع مطنش اع

 دبع ىح نش ىرهوجلل نع ىممد نب حقا نبأ موشلا ىف لثملا هب أوبرضف لسنلاو تاهمالا

 لدعلا ىا ةفصنلا ةقبط ىنم نم ىنزنخا ىأ اهنم نفصتناف ىشلا روعالا مثنم رازن نب

 هفرطا هقيفر نم عمس ام هتنبل ىحي قفط ىا هقيفر ثيدحب اهفرطي نخاف ريسلا ةرثتك
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 تم ةزتل - ال7

 00 تنس دلو رسام لخير نم قل ةزق انو
 ىنَب نم ُلْجَر وهف ردام نم ملأ اهُلْوَق ماو اهُفوَتِجيَم ٍلْيَسلا
 ]0 تدور الح دروس اكيزتس دنا ناك ٍرِماع نب لالم

 اا اهلوَق اماو ,هِدْعَب نب هب َعَعَمْني المل هِجَأَسِب هَرَحَمو هيف

 ةانم كبَر نب ِحْعَس ٍلُْيابَف ٍضْعَب ىف ناك لح هتاف رشاف نم

 اًرشاف ىو ٌُبِدْحملا ماعلا هب ٌدارملا كيقو َتَناَم الإ اَلْبِإ قرط اَم
 حقف رفاص نم َجَأ اهُنوَف اًماو «تابّنلا نم ٍضْرَألا َهجَو هرْشَفل
 نم ٌرِفْسَي ام ٌّلُك هب َُع مهْسْعَب لان هريسفت ىف فِاَنْخَآ

 دحفاصمو وبل حراوج نم هيقني ام ةرنكل نجلا ٌصُْحو ريطلا

 يغيب َقَلَعَت ْلْيَقلا هنَج اذا هنْيَعِب ٌرَداط هَّنِإ ٌليقو ٍضرَألا

 َّدَخَوِمَف ماني نأ نم افوَح هَنَكْيَل َلوُط ٌرِفصي ْلَرَي لو ناصمألا
 هريفَص َتْقَو حي وهف ةّبيرل ةأرملاب رِفْصَي ىذلا ركل

 اعمل ٍلَثَملا ىف هب داوملا نأ ليقو هرم نفر يظم نأ ١ ةقاكك

 انُهاَه عاف ٍلوَقلا اذه ىلعف َبْرَهَمل ريفّصلاب ُرَدْنُي ىذا ريف

 مهلوقكو ٍقوُمْدَم ىا قفاد ةام نم ىلاعت هاوقك وعم د

 ٌلوعْفَم اج دقو مهمالك ىف ٌريِثَك وهو َةوحْرَم َىَعَم ةلحار
 قرت ١ فاننا نرفع قاع دزدكم ليد تح
 2# رضاك 2 رمل يمسي مالا 00 نم مط

 نسب ةانم ديز نب دعس ىنب رب ةفاوع ىنبل ناك لح مارملف لق 21 هن 00

 ننافق ملبأ تّنون نإرداحز ا” مذت ىئ | رخنت لق | م نناكو ميه



 د ةريؤل كل 2 7

 يح اديك 6 ةيرقلا لماح 3 امك ةلوازي ىذتلارَمَألا ق

 ىلاعَت يف هنحرطأ ىنعَي 0 ردد هبلعح هاوقو ؛ قرع

 تايد ىذا ميرور اكس ن5: هأوقو ' متروهظ ءارو هوذّبتف

 8 هيك ياش هيلا تداسد باذكلا : ةليسي 2 ْ
 نثهدم 9 ل

 000 صصص ا س9 9-0

 هد اس ١-0 باذكلا ةليسم ةينك هذه مام 0

 المداوقو من ةلتقو حيلولا نب جلاحيرد يلا راسروا نإ ا 1-7

 ىلع ىابلل ىّذيو ركذلا اًضْيأ وهو لاخل قوعلا كُفوَع معن

 ناصمسإلا يب ناجبف راغب ابو راقد اب هلوقو «كفوع معت هل لاقيف هلشأ

 21 اننا تيس هو تلا وفّحلاو ةرجافو ةرغد نع نالو دعم

 ىلع يي لاعق ىلا اهب َلِدُع ّرث ةَبِلاع قصب ىّي ام ٌلكو ِرْمَ

 الو راخ اي رافد اب ثابَح اب عاكل اب كلوقك ءادنلا َحّنِع رسكلا

 لوصح رعشلا ةرووص ق الأ ء]دقلا مَع ى كلذ لاعتسا ورح

 مظن * رخاشلا

 نب 0 تنك حاج ىغو تاننك عومرب ىب نم ةيمهم ةارمأ مسأ ح 2 0 حاج نم

 هللأ ١ لوسر ةأفو ىعب ناح ةوبنلا ماعم 2| ىأ ليق رداص مآ اهتينحو ناقفع نب ديوس

 ىاح أفرمأ رهظو ممم ىب نم موق اهعبتاو لينه اهل باهنساف يلاغت ىبب ىف ةريزمجلاب

 ثسدندح 8 راج اي رافد اي تاءاش تبيح مهدذلب 3 زوك نأ ىلع اهتحلاصو برعلا اهتياه

 فاطو فوط لاقب فّوطا ام فوطا ركارخلاب نيهيشتتا رافد ايرامغل كنع قلا هضر رمع



 ل ةرباق م57

 «مارتغإلا موي اذه :ماقفالا موي اذه ؛ءاضماو للصقو ؛ءاضقو
 داق /تيضعزموي اذه“ ,ناوشلل مويا١ذنق :ناركلا موي اذه

 عطقأَو ؛نيراذهملا ٍنْيَّذَه نم ىنخرأف , ٌبيصُت الو هيف ٌباصُن موي
 هّقأ عشأو «بابلا قلكأو ,باحتألا ٍقْرَف ّرث «نيرانيدب امهتاسل

 لاق « موصخ رضي اَّلَمِل مومُهَم هيف ّىضاقلا َّنأو ٠ موُمْدَم موي

 ير نأ تقت رن ؛ هياكل ىكاتتو , آم ىلَع بحال َنمأ
 نكلا | ىدلسفلا*نيذكك اهكحتأ ذكيا“ لافو: ء قياققنملا دسوعو
 لكان ؛ مالكلا َسْدُخ اهيف ابنتجاو ؛ ماكال سلام اًمرّمحأ

 و
3 

 ا د ًاناتع وجال عما تاكو لاكح الون قويت ىفاف نين
 نه 200 - | ف 6009 نبع |! سس 3-

 , نيرانيدب ايظح كقو اضهنو ؛ءبجو دق كركشو « بح نم

 ؛ نجران ىضاقلا ّبلق ايكصاو

 دل اناملألا نءاذمافملا ذه نحس امه ريَسفَت

 ةّمِبَرَعلا لاقمألاو
3 

 -- اسد نال 9-9 3 و9.0

 دش قلي نمل ٌبَرْسَي ُلَثَم اذه ةبرقلا َقَرَع اهنم ْثيِْقَل ُهلوَ
 رعنلا نرشيا ءابطالا نا معا نارجبلا موي اذه قّسعتلاو فآكتلا نع دعباو رهظا لؤالا
 وهو ةفاضالاب نارحي موي !ذه نولوقيو انارحب ةذادل ضارمالا ىف ةعفد ليلعلل تدحي ىذلا
 باطقل ىف لصفلا هانعم نارجبلا نوناقلا ىف ءانيس نب ىكعوبا سيئرلا نيششلا لاق دلوم
 ىا نيلقثلا ليحال ضرملا بناج ىلا وا ةّملا بناج ىلا اّمِإ ةعفد نوكي رّيغت هليوأتو
 الا أبف نالقتلا اهيا مكل عرفنس ىلاعت هلوق هنمو ٌنِللِو سنالا نالقثلاو ةليح اههرثكا

 نوكي نأ قفسي نم كلقم هانعمر بجاحل جدم وه بح نم كلثم نابّدكت امكتر
 كلذ نورك ناقه قنا ىا اجاح



00 

 َملَع ءامهناسل َتالِصفاو ءامهنانّج ءارتْجَآ ىضاقلا ىَأَر انا ل
 قم هناو :ءايهدلا ةيماكلاو :ءايعلا! ةاّذلاب امم قم رمت

 9 دي , نيَدَيِلا َرْفَص َرَحآلا قَرَصو ؛نيجوزلا َدَحَأ كَم
 :مسرطو مسلطف :َنَحكَر َبرعملا َلَص وا ءنْيَّدلاب َنْيّدلا

 -- مدس 0 ]ا ه- 2 هرم هس نس

 َةَماَشو ةخهح تقتيلز 1 (« مكمغو مهكر , مظربو مطْنَرْخَأَو

 ل 2

 00 تدع اكو ءاضقلا مدي كلو ,قمادتو 2ك لمل#و

 امك سستم 0 ,هبطاخو هبيلاط ٌدَتَفَيو . همدأوتو ةنداود

 99و عمد دم د 9 هقدمدسد

 لاو ؛ بيلا يذوب داك 0 ٍبحاناو 0 سفنتي

 قى ره رود نى ميمست فِقوم ف ُقَشْرَأ ,بي ِح 0 اذه -

 : ندأ“ نك 0 نمو ا تضأ ف ١ يلم ير
 29 9 هد

 ءادلاب هفورح ةّلقو هئازجا براقتل رعشلا نم زجرلا ىّمب هنمو ءآزجر ةقانو زجرا لج
 ناسحأ نك فاحش ناك ىأ نيردلاب ىنيدلا صف نمحخ ةواود ايعب ىلا أ ءابعلا

 00-1 فيس 2000

 ردع يس 7

 ِمِزَع َلَع اَمْرَع ناك ْنِحْلَو ءاضق نكي ؛مل نيدلاب نيّدلا تنصف ام ا

 ريس هوبي الو هب ةدعي د كاعف هر ١ برت لا

 امج 0 ىقعض وفو ل 6020000# نيو

 راد ىا قرات «رةاع اذا لخرلا لام ترحم ةلام' بلع ٠ ىذلا ىا بيرل سفنتي
 كلذ قييطا نيا نمو ىا نيا نمو نيا نمو ةمارغلاو مرغلاك وادا مزلي اما مزلي ام مرغللا نبيمرغم

 نم نفني ىذنلا دارم لا نوكيد نأ زودكو اهل ى ىماقلاو ضمل أ ىأ هيرامل نفنملا هيلع ردقأو

 هجولاو نايعلاو ناوعالا اهتاضقلا ىا اهل نقنملا ةريوقن افرح لوعقملا نوكير (هطعل



 - 2-60 - لرروبك

 يرد 0 قكاصح رو

 ررومع2

 و هع

00 
 همم 9

 نم مس نع

0 

0 600070 

 ال ل

 1 1 يلوم رد كك

 5 م

 0 نوم بيخا ندرو

 م 000 هتاح

2 

 1 1 1 در را

 ىببما نع لسو ىوي ىلا رظناف
 ىيكننو ىو ل قف

 كل قح كفقف , كاست بطتلو 6

 ككلد دنع ةجوزلا تراثف ,«كتيطع رفوتو :كُتيطَح َرَمْعَت ن نأ

 ,تّلاقو نير ضانلل ىلا تراشإو «تلاطتساو

 ازيربت ماتحمل نع كو

 ازوزهسمم لاز ام هل دوع
 ازيممتو ًنصيصخت هاو دك

 ]كا ام 4 ككل اتفرج

 اًريِجارَألا ريَشلا اذ تنقل
 "7 رو

 اويرمت ل لف ف ةكوحمأ

 ىا ىلاطنساو

 : نم ىلْعِف وه هتجوز نود يشلا ىطعا ثيح ةرّئاج ىا ازيض هنهشش تّدتمأو
 ىف سيل هنال امهتاوخاو نيعو ضيب ىف اكن يعلا مسنل ءاغلا اهنم اورسك امناو راج اذإ
 تسيل اهنا لع نا نعو اهنوحيو ىلفدلاو ىرعشلاك ءاممالا مانيز م اهناو غفنم لعق م

 اهعوقول ءاي ينتكت نأ اهفلا ق قحو روج ناذ ةهق اهناك ىرك لاك دصم ىه امناو
 ال6 ىدلطألل تعفو اذا ءاي: سسك امي ىلا لكنا كلذو عضوملا !ذه لثم ىف الا 7
 باّتكلا ءايع دنع رايتخالا وه !ذه اظفل ىلتخت ذل اي” الخ ىارقلا ئبتخت كمل اغلا كي
 اوفخ وفخي قربلا افخ افخ اقرب ماش نم ءاطعلا رمت هنم ابولطم ىا ازوزهم لاز ام

 ضارتعا هل سيلف نكس مث كايلق ما ناف ميغلا جاون ىف اضرتعم افيعش اعمل عمل ايفَح ىتخيو
 الا اني لحأي نأ ريغ نما ءامبلا طسو ىلا ودل ى لاطتتساو معلا قش ناو. ضيمولا وهف
 20 از لإ نم ةلوعقا ىو ةزوجرا عجازيجارالا ازيجارالا يملا اذ ىدقل.. ةقيقعلا وهف
 نيتقتفي زجرلا نم هقاقتشاو ارعش هنوك ركنا هنا ليلخل نع لقنو رعشلا نم عون وهو
 هنم لاقي ىطسبنا مث ةعاس اهاذت ندعترا تراث اذاف اهزابعا ىف لبالا بيصبب ءاد وهر

 ارقي راض



 ريوس

 ل ةريإس د !/

 : ءامرغلا نيد َىضْقَأل ال ءايضقلا نب 211 َىضقأل ىنبصت نيدلا هَنآقبب
 مس ات

 مرق ةقعلا ىدكلمو لل اذه ىذلحا ىلإ مخ قحوو

 اهكب َنَدِوَنَأ ءاكَبِح َةَّنيِبَحو ءاًميَطَح ّيِلَج ىل اجرت رل
 حير وج ّقَوطأَف راصبألا ىوأل ةربع 3 يابس 1 ف

 ىيبسف نع ء اي 0 و اءاهشلا كانت 1

 يركع الو عضم لا َنِرْعَت دل 0 ا بوت َّق ”

 سعر 0 0 و د يخل توفل ناك 1

 ا يجمل اذه بتهم هنت
9-7 200 

 رقف هّردع ةرغث همعس باصا نض نيتوقرتلا نيب ىلا رفلا ةرقن ةرغتلا ةرغتلا امكيمس
 عاردقل رسكلاب تنل امكلّتخ ةّيبخو تومي ا نأ لقحيف هترغت بصي مم نف هلتق

 َنيدانا اوّبهذو اهّدناو ةقّرفتم دّدَن لباو جيبقلا هعمباو هبويعب حّرص هدّدن امكب ندّدنال
 ةعساتلا ىق هلوق لثم !ذه هلوقو تاّيَلل نم برش عاجتلا عاجتلا قارطا قّرفتلا ٌدانتلاو
 ىءمانق الو لازن لثم لاغفالا ءاما نم وهو عمبا ى) عامب 'ناوعقألا قارطا قرطاق
 قو متعموص ريدلاو ملعلاو نييدلا ىف ىراصنلا سيئر سيسقلاو سقلا سف نع اهريد

 3 غسل فرعن الو اهرحذ عقي نيثيش نع اهب ةيانكلاو اهتنيب عمجلل ىف نسحا
 اهتحرح نوكسل ىا سفنلا توفخل تابورقم لا ف ىشقلاو تالوخطأللا وا .الوكأملا ىف غضملا علا

 انّقعو . :نيصعلا وهو ىزعتلا ىا«ىماتلاو "نيصلا "لك نيحن ىا ربصضلا رع قيقا“ اهتقلعلو
 هباىعت سما ملالا َّرملا ةرشع ةعساتلا ةماقم ا حرش ىف هحاضيا رم دقو انانضأ ىأ

 تنتنيت ىا ةنيفسلا تسر نم هلصاو نبثيو مودي ىا سري نمح لاخل ءوسو لازهلا 5
 ضرما ةدواعم سكتنلا ىسكتنو قءارق ىأ ىسرذد | نهو ةليخل !و ركملا ل ىبللا ايلات

66. 



 ل هربرت سس / رع

 اذإ ىرقو ميابس نه ا تبنأ 1انأوسأ د2 ا ف ا
 سا هل

 دير ا قي 0 0 ا ' ىارف هل عَفرَأ 1 ناسك ١ أذا

 ىضاقلا رْظَنَف ”ثانرلا هرامطأ ىوس كلج ال هنا ,ثالثلا -

 اع َلَبْفَأ رن وحلا 00 -- ف

 نم 0 قح ؛مرخل اذه ىلع ءادقإلاو 0 1

 ايتعشسا تاطخلأ"كقل هللا: زيهاوا ةعداتملا تبخ ىلا ءةعداقملا

 هللا رعأ «ئنموملا ريمأ ناف ءةرغتلا امكمهس بصي رو :ةرفحل

 انه ددبلل 0 1 - لا 0 ا ا و مثلوق هنمو 0 2
 الو ههش نع ىفكف ىا هبابس نع ىتكف عورشملا كلسملا نم هتجوز لجرلا ناهتا ناين

 عارشو هقنع ىأ هعارش ريعبلا عفر عفريو بصني ىا عرشي ام عارشلا ل يارش هل عفر
 نم ىتعبش اذا الا ىنعماجي هكرتا ال ىنعت 2 انهاه دارملاو ها عقي ام 0

 حرش ىت هحاضيا ىغم ىملالا ملالا رظن ةرشع 00 ةماقألا اقملا_ حرش قا 0 0

 ةماقملا حرش ىف هحاضي| ىعم دقو داوفلا ١ نيىدل يذوللا ئذوللا ةر عذوللا ةركف ةعباسلا ةماقمل

 ا” نقد نقو نجلا رهظ هل هك ملوق نم ا هيلق نق نيو نيتذلتلاو ةتلاتل

 هفسلا نم لعافت هفاسنتلا هفاسلا امكفكي ما نييرتقعلاو ةئلاثلا ةماقملا حرش ىق ةريسفن

 اذأ هنع نق لاقي شحفلاو ءانخل وهو نيندكتعب عذقلا نم ةمهاشملا ةعذاقملا ةئذاقللا شخ نم

 حضوم بصي ا نللل برضي لثم وه ةرغدل انكتيسا نالطخا نعل هدنفشو شحفلاب هنيبمر

 زب اهيف عضيل اههيدحا نيترفح رفح كاجر نا هتصقو هلني ملف اًيش مار نمو هنجاح
 اهيبا اعل لاثقف ويحل افرفح ىتلا ربلا ىءاطّوغتف طئاغلل ةانبا جر اهيف طّغتلل ةيناتلاو
 نصي و تانيملا ةأور |نكهو ةرغشل هنسا تاطخا لثملا لصأ ليقو كاثم راصق !نه



 تاون يوم
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 0 0 اًمامإ كاضرأ نط 00 7 هتّياور ىف بدو

 0-0 ناحرلا أ 00 قلو 0 : قبو ام 58

 اهلوصف ضتقاو اهطرقو لّماسرلا فّنشو هغلبلا عاب طسبو ةبانكلا من نم لوا ديمل دبع
 نب نآاورم باكو 1ك هولول رحب ركفلاو ظافلالا 3 ةرجت لا *«مالكر رغ نمو 53

 رولا ف ناورمرما لاز اهف هب الا ايندلا ىري الو همّدقيو همركيو ةيتكتسي نمحي

 مالس لاقف اعيمج ملتقي نأ ّمثو ىداخل مدلسو لا يلعبلاو هيمل سبع ” د12
 لبا ىلا دعت لاق كتادح نم غلب امو لاقف ءادخل نسحا ىفاف نينموملاريما اي ىنقيتسا
 اهسور عفرقف ءاد ا قوص تعفر برشت اونا | ذه ةالا اهدروت متم ايا ةئثلث اهتمظتف

 لاق امكرمالا ناكف رمألا كلذ اهب لعفف لباب رماف نكسا ىتح برشت ال مث برشلا عدتو

 امو لاق ريظنلا عطقنم نذوَم قاف ذ ىنقبتسا ىيلعبلا هل لاقو هيلع ىرجاو هزاجاو ةاقبتساو

 كيدي ىلع 0 اقيربا اهيديب نك اتسط مدقتف ةيراخ زمأك لاق كناذا نم غلب

 ىهو اهدي نم قيربالا قتلت ىنح ىاذا تعمم اذا اهلقع بهديو شهدتف ناذالاب ٌىدتباق

 قسو اهكاهلاح نناكف ناذالا ىف ىكلعبلا نخاو كلذ نلعفف ةيراج روصنملا رماف ماعت لل

 ام لاقف ةغالبلاو ةباتكلا ىف رهدلا درف قاف نينموملا ريما اي ىنقيتسا نيمال نبع لاقو
 ءداتجرو ة1ني تعطقف هب رفاو ىاودلا انب لمعو ليغافالا اني لغف ىذلا ثنا كب ىقزعأ

 قاح هنطب ىلع هعضيو انسط هل تحي ناكف راّبْل دبع ىلإ ههأس هنأ ىوريو هقنع تبرشر

 ةكمب دلو ةءارقلا بحاص رام نب ءالعلا نب ناّير وفورمع وبا هتءارق ىف ورمع اباو .هلتق
 روصنملا مايا رخا ىف ةيأمو نيسمحو عبرا ةنس ةفوكلاب نامو ةرصبلاب انو نيعبس ةنس
 ةغللا اور دحا وه ورمج وبأو ةنس نونامتو تس هلو ةييامو نيسمخو عبرا ةنس ىف قوت ليقو
 ها دكفحلل نخأ نييوكلا ةماىق هيلع نقعملاو ن ريبوغللا تاقبط ىف روهششم او

 هعيباور ىف بيرق نباو ملقعاو ةرصبلا لغا معا ها ىيع هيف لاقي ناك ىدلا ىمرضل
 ضعب اندروأو سماك نا رشد ىف هيك بيرق ىنباو ىيمالاو حنذلا ضعب 2

 هعامب رتكأو هتاياكح ةرتكب فورعم وهو نيرشعلاو ةسماخل حرش ىف اهب رهتشا ىلا عاملا
 دياكح ةتيافلت نارعألا رذارح ىانا تارق ئروسطما لاق ةيداَبلا لقاو فارخألا

 عبس وا ةرشع تس ليقو ةرشع ثلث ةنس ةرصبلاب وك منع ىمكللا ةياورب اهلك |دعاصق
 ةداع نم ىنارجلاصع الو . قيسلل بارقلاك اهسفن تلعج قارقل اماسحو نيتيأمو ةرئقغ
 لجرلا ننع ام انهاه اصعلاب دارملاو بكتملا ىلع اهعضيو اصعلاب بارل قلك نأ ىوككملا

06 



 وسو
 كل ور دك

 ََقنَعو ,هتباطخو هتحاصق ق اسف 0 0 ىف أريرجنو

 َنِباو «هيارغاو هتكارق ىف ورمع ابأو ؛هتباتكو ةَتَمالَب ىف حييت
 لفيفو ةيأمو نيعبس ةئس قوتو ةرجللاة أم ةنس ىف ليلخل ةدالر تناك معلا راغص ديهارفلا

 وفر هنيدك برعم قنيدكو ة ةيأمو نيس ةنس قوت ليقو ةنس نيعبسو اعبرا شاع
 ةررَح وبا وه ريرج هلزغ ىف اريرجو نيراشتلار .يراقملاو ني دال ةقرطم ةيسراغلاب

 ةماهلاب ن ور دس نينار تيدا و هنا ليق ةفيذح همداو هبقل ىئطخلو ىئطتل ىب ةّيطع نبا

 لاف ىتعالاب ةيلهاجل ارد نم هيشيو مالسالا 0 لو نم ريرج ناك ةبينق نبا لاق

 قدزرفلا نمر عشا وهو ضياقنو ةاجاهم قدزرفلا نيبو اريرج ىنعي هنيب سناك ناكلخ ىنبا
 لثم مالسالا ءارعش ىف سيل هنا ىلع ءاهعلا نعمقجاو ناشلا !نهب معلا لها رثكأ دنع

 قو بيسنو ءابتو مي ميدمو رت ةعبرا رعشلا تويب نا لاقيو لطخالاو قدزرفلاو ريرج ةثلث

 نامماملو غلبأ 0 نا هعبي ال اضيا لزغلا ىف ىثننملا لاقو ةريغ ردرج قاف ةعبرالا

 ناك دقلو هدعب اقبلا ليلق ن نا ماعال ىنا هاو اما لاقف ىكب اريرج هربخ غلبو قدزرفلا

 هبحاص هعبتو الا قيىص وأ ٌلض نام اهأقو هبحاصب 9 انم سنحاو لك ناكو !سحاو انمجك

 لطخالا لمس ورمعوبا لاق قدزرفلا نام اهيفو ةيامو رشع ةنس ىف و ناك كل ذكو

 انبسناف ريرج اماو الا كعب يو ريآل مثتعنأو كولملل ممحدمأ انا لاق رعشا مكيا

 1 ةصفح ىنأ نب نآورم لاقو انرحناف قدزرفلا اماو انبهساو

 ريرج : ةرمو مالعلا وح ايا رالاب ٌقدْرَرَعلا َبَعَذ

 قعم دقو ةغذلبلاو ةباطخل ى لثملا هب برضي ىذلا وه ةدعاس نب سف هتحاصف ىف اسفو

 نباوف ىيملشل دبع هتغذلب ىف سيما سيعو نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف :ركذ

 ةتاتكلا ى' لثلا هي برضي ىرماعلا بهو نب  ةاعلا ىأ ىلوم بتاكلا ىيعس نب ىجب

 رعش نايزلا كلملا دبع نب نمحم حدهم ىرتجلا لاق ةغذابلاو

 ني هلل ىبعا نفر ىاتلا:لطع ىتك ةباتكلا ىف تْنَتفَتَل

 رعش نهلس نب بهو ىف اضيبا لاقو

 ٍسيِعَس نب بو نب ن اَميَلَس ٍنْب بو تسا اي

 سيشر رما ْنَع ةئِم - مغرب ننّدحت دق
 ةيميتلا ريع نم لشتيا اذ كامعم/ىف نأ

 رعش 0. ىاصلا لاقو



 كك همك ل 2

 2-1 اا 0 "00 . عبد ع
 ةعرعلا سيدا ليلخلو ,هظفحو هيلع ىف ىيعشلاو ؛هظعوو

 دروللا تحت لعج اذا هيلع ىَتْكي هناق درولا عر هباصا اذا لعل .ىلع رهظي ام لهشلو ظبعلا
 ناك ظعاولا هيقفلا ىرصبلا راسي نسل نا نب ديعس وبا وه نسحل هظفل ىف نسحكل كيهو
 همالكر تكاو ظعولا ىف لثملا هب برض ادباع ادهاز احيصن اهصف ناكر نيعباتلا رابك نم

 نيب جالا قدمو. ىرسنلا .نيسللا نم. عفا تيأررام كلعلا وب ىرعوبا كد ع د
 مرر ناس ع ننس يوبا 0 ىسنلل لاق مقا: ىطاعتاخ كب لم ل
 لاقيو ةنيوملاب باطلا نب رمج ةفذلاخ نم اقيقتب. نيتتسل نسل هلووبةوصبلا,لقساب ةديلا

 ةروهشم هتزانج ىناكو ةيأمو رشع ةنس بجر لهتسم ةرصبلاب قوتو ٌقرلا ىلع دلو هنا

 رباكا كرداو نيعباتلا نم ناك ليحارش 0 3 هيلع ىف ىعشلاو
 نبتح ام ىعشلا لاق اظفاح املاع ناكو ىيز نب نيعسو سابع نباو ىلع غنم ةباععلا

 ققيلا ع اعلا نأ لاقي ىلع هدبعب نأ ١ تدراف ادب نح لجر نم ناعمي 0 ءاضمب 3 ءادوس

 رد ار سكوس صفا و وا كتل ناك ق :ارعلا م نق امل

 باوج هبجاف رعشلاو هقفلاو ضئارفلاو هدا بانك هياع نمو ةعان نعود 0

 لاق كّواطع مك كجو لاق.نيفلا لاق:ةنسلا ىف كاطع مك جاتا هل لاق مث قىعشلا

 نيكما امريتيرعا' ريالا: برخأ ايلف« كتحاةريمألا نمي لاق كوز تدب ل كت ل1 كالا
 ّئعشلا ناكو ءموق ىلع هفّرعو هزاجاف هنم كلذ نسفتساف برعغا اناو ناي ريمالا نوكي نا
 فى لار مويس اناو نجيرخو نادهه كيلاعص نم كولعص انأو جاتا ىلع نلخد لوقي

 نب نانشح هلزن نهلاب ليج ىلا ةيسنلا هذه ىرهوملل لاقو نادهث نم نطب بعش ىلا ةيسن
 تس ليقو نلت ليبقو عبرا ةنس ةفوكلاب ىبعشلا قوت هب كفو :نلوو وه ىريمشل ورمج

 وبا نما نياوه ليلخل هضورع ىف ليلخلو ةأجل هتافر نناك ةيأمر سمخ ليقو عبس ليقو
 مهقروفلا لئاسم جارفتسا ىف ةياغلا ناك ىناريسلا لاق ىدزالا ىديفارفلا نمحرلا نيع

 رم هنأهببس ناكو اهب برعلا راعشأ رصحو ضورعلا جرذقسا نم لوأ وهو هيف سايقلا

 راد نم عمت ةفلتخم تاوصاب ةدرللا أ قفيدكلا د معسف نيراصتلا ةكش ف ةرصبلاب

 ىلع نعضال هاو لاقو كلذ هبعاف قَد ْقَقذ ىرخأ نم عمبو قد قد ىرخا نم عمسو قَد

 اهعضوو ضررخلا عودا نع لوا وهف رغشلا .دردح هلا نير رعلا_حضوخب انما ل كلا 5
 اقلفم ارعام !ذه عم ناكر نانلا ماّيار رابخالاب ملعار منطفاو سانلا ركذا نم ناك
 هل سانلا قاف ىنح كلج ىلا طع لا ليشمل سرب هسا عر ا
 ىلا ةبسن ىديهارفلاو هيلع ىف كلذ لبق دحا هكراشي مو ناحلالا غاصو ضورعلا عضوو

 نا ليفو ةءونَس دزا ةغلب نسسالا نلو دوهرفلاو اهدحأو دقرخلاو دراألا نم نطب ىهو نيهارف



 هظل ورا كك

 تنأو ,«كراغشب ىضرع ىرْغتو ؛«كرانشب ىو ىماط نم سطو

 نم وعدو «ةمالذ ىأ َهَلْعَب نم ٌبيكأو ,ةّمالف نم ٌرَقحأ كنأ ماعت
 0 ل د را تعفو ةقيحح

 0 اي ا اوال امو انافحم 0 اهنأو ؟ اللا ملبس ف ى 00

 1 لا ارد راو ردعسلا ل 0 كا 0

 لفسالا عساو مقلا ا ركل رد كدب سيك هناكاشع هسفنل سني ن ١ ىلع هنبج هلمجب

 091 112ر9 لثلا نطيل وزواج هيلع قي نأ نم افرخ هيف زرعجت

 رعش ءارمذلا هو ىاجتلا كافر اعلاو بييعلار انشلا كراضتي

 5م

 ٌراّشلا َعْنَس ْمُهيْعَر كولو ةاعَو مهو ُهّبِعر نكو
 0 ا

 1 نارتو ا ةلغي نم بيعاو 0

 نأ دحالا نكي الو: سانلا ّيعتو اهي ديو اهيلجرب برقت اسومت ءاجوع ءاروع تناك اهناف
 ولالا دونت بلل قرتف اهيلجر نيب هبت دج خلا تلا اذاو اهلعتي نا الو اهميب
 ق اهبوكر دصقي ناكو هب نوكحاضتي يب نايبصلا هعبتي ةمالد وبأ اهبحر اذ 0 انلا

 وغ ةمالدوباأو اهيئاعم اهيف ركحذف٠ي 5 نبصق اهيف هلو مهكتيل كرك افلدل افلخل يبكاوم

 صفاصف هل لاقي مام لجرل ادبع ةوبأ ناك ىسأ قيل ىلوم دوسأ ٠ قوك وهو نإ وهو نودل ىب هنز

 ساقلا ةقلح ةقلخحلاب داراو ةقبلل اهرحاو طارضلا قبل ةقلح ىف لح هقتعاف

 رماوسهلا «ذسهب ةّرضم ةرطعلا ”ئاورلاو بيطلا ءاعو ةقحلر ةضوعبلا قبلا ةقح هقب س

 رخل لال م فذ 5 ا 1 را ب



 بهز ب اعف 04

 ,ترمقو اهددعاس نع َتَرَسَحو 56 ةأرملا ِتَوَمَدَعَف لاق

 ؛«رفاص نئم ا «ىشأف نم لاخلو «ردام نيالا اب 2 تلاقو

 عمن ايلف نيزمالا هنم انيقل دقلو قنيف نيم دلو ريف ال ىلاق مويلا رده لاح نيك
 هعطق املو عضوملا كلذ عطق ىلع مزع مث هيلع نزح ِهّمأ ىأرو هنم نمرب اهنا ملع اهلوق
 ةنيدملا نم برقب لبج وهو بيسع بنج ىلإ ملس ىب ضاراب نفدو تام مث هسفن نم سني

 ناثتالا نم هبدععتسي امو لجرلا 0 نلككحرلاو ةنارمأ ل جرلا ةديعق ىلحر ةديعق

 اهبرضي نا نغلب ىلا ةقانلل لحالا ةقورط ةقان لاقي هاتنا لهفلا لا ةقورط ىلخ يف ةقورطو

 ارما هرك اذا لجرلا رّمذت لاقي هتبحاصم ىلع اهسفن نمال ىا ةارملا ترّمذتف لعمغلا
 رهلاكر اصو هدعوأو رّيختو ركنن هل رمت ىمسالا لاق ترفتو - ضعللو موللا رمذلاو بضغف
 نفنتك ىأ ترسح ترقتو اهدعاس نع ترسحو نابضغ ارك اا |ىبا هاقلت ال ىدنلا

 اهليذ نرمتو اهك ترسح هرب لقن فوزحي تركو نرسح ىف لوعفم او نعفقر ىأ ترقتو

 ةعصعص ىنب رماع نب لاله ىنب نم لجر ردامو ردام نم لخجبأ لثملا لصا ردام نم مالا اي

 ةلضف ىف لس مث هلبا قس هنا كلذو هحلسب ب ضودل ردم امل اردام ىمس هنا الأ قراخم ةمعاو

 زعم رعاشلا لوقي هيفو هدر د الف هريغ لبا هفاعنل اهب ةرّدمو ضوتل لغسا ىف تيقب

 ٍرِدام ٍةَكليِب ار ٍرِماع فب ٍرِماع ْنْي لذلح اًيْزِح ْنَلَلَج ْنَقَل

 ردشم اعلا راره مَثْنَأ رماع ب اَهَدْعَب رَقلا اوُرُكْذَت ال مُكَل ٍقأف

 نسى لاقف ىاكضأ ام هل ليقف كفعف ردام ثيدح هيلع ىرق هنأ ةلبمجع ىأ نعو

 لاق اذام لثم ليقف اهل غابا ناكل اهنم مها وه ام اورييس ول اهل لاثمال برعلا ريبست

 ام عم ريبزلا نبا لثم اوكرتو ليوأتلا لقحت ةلعفب ليلا ىف اهاع اولعج اذه ردام لثم
 نم لجر ىلا رظن هنا كلذ نم لفغلاك :وكرنف لهبلا قئاقد نم هلعفو هظفل نم رتوي
 لها رودص ىف لجرلا قد دقو هتلود ىلع قسوي ىب جال لتاقي ةفيلخ نُئموي وهو هباعتأ

 اذه ىلع ىوقي ال لاملا تيب ناف انبرح نع لزتعا اذهاي هل لاقف حامرا ةثلث ماشلا .

 اهعقرأو قلهب اهتصخا هل لاقف هنقان ىتح هيلا اكشف هب َعوْبَأ فو ايدتجم هانا لجرل لاقؤو

 اف افصوتنسم ال لصوتسم كنج نينموملا ريما اي لجرلا لاقف اهتك دربي( نحاول
 ةسيبع وبأ لاق سن رعش هيف لجرلا !نهلو اهّبحارو نا لاقف ؛ كيلا ئنلعل هد ان نبقي
 ركل البأ متاندل قينحو ةانم دنيز نب كلامو برعلا ب كك ةنلكنب نرتل تاق لو

 1 لا اذه عم ناآكو مميلع رسعل ةفيلخل |نه 0 ىارعالا ةقان جالع ىصو نم
 راكد ركع ريا ناك 5 تلال هتبطخ ىف لوقيو ةلكا عوبسا لك

 رعش رعاشلا هيف



 0 0 هك 0

 نكردا ةرعاشلا ةّيهلسلا نيرشلا نب ورع ننب رضامح ىف ءاسنخل اهرفع ىف اهرعتشب ءاسنقلو

 لتق نيح هيثرت اريتك ارعش اهيمارم ق 001 اهنع هأ تأ ةشئاع تارو -

 ريش ارقي لاقف كيلمف م ليقف استقل ىدب ومالا هدع 3و ان لا

 ل وهف ير 00 0 1 انل قنَأ

 قلاكلا وسعي نحلو ناوُسْفي ال اهيفالتخا لوط ىف نيديدَتل نإ

 0 ا ا ا لمار
 ٌبَهْذَت ءالخألاو قبت ضرألا ىَرأ نيالا ىلا الوكفأ هلا ىلإ

 ٌبتعم نوما لع ام نِكْلَو تْبَتَع 0

 رعش اهلوق اهرذع ىف ءاسنخل رعش نم ردن ام
 راتلوتفت اَذِإاًرْظت َّنإَو انَدِيَسَو انيياحأ اًرْ َّنَِو
 اكل دا رشال ناك هب ءاناهلا هامل اًرْمَع نإَر

 20 اهلوق كلذ نمر
 كايوط اًرغذ ىنتكفأ 4 نقف حوت تكلا نإَرْ اي آلآ

 دآيوَعْلا ىَدْبَأ ْنَم ّقَحَأ َتْنُصَو ٍِتاوغق ءأسي يف َكَمْنَكَب
 اكييد ٍبلتل ٌعَقْدَي اذ نه ا ليي كب ُتْعَقَد

 نك 212 فءاجب تيار ين لعق لع - ءاكبلا مق اذا

 ف اضيا اهلوقو
 نيت بور ٍلَضِل كدا رد سْمَّتلا ٌحولَط ْقرْكَنَي

 ىيفن َتْلَتَقَل زهناوخإ ىلع يِْوَح نيجابلا ٌةَرْئِج الوَلَو

 0” ا ا لع لا كلل نت رح لغم نوكتتي اه
 نقو ىقاثلاو تاراغلا نش تقو لوالا نال اهبورغو سمتلا عولط تفوب هركذ نسخ اهئاو

 ىلع راغاو اعمج عمج هنأ هلتق ببس ناكو برعلا ىف لجر لمجا ره ناكو تافايضلا ذاختأ
 هنع رفع باعا صفراف |ديدش اهظع الانق اولتتقاو اوقتلاو هب اورذنف ةهبزخ نب نسا ىنب
 هلها ىلا راسو اهنم لقتساف عردلا نم اقلح هفوج لخداف ىدسالا روث نب ةعيبر هنعطق
 كلذ ا ةنعطلا عضوم ىف دبللا لثم هبنج نم ةعطق أنتن دقو حرج هيلع لمدناف

 ءهسفنل اهنختأو نسا ىفنب نم اهابس ناكو ةيدسالا ةلينب هتارمال لوك داماس عميق وح
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 ة[اسمتلاو ءاهرختب فدنخو ءاهكسنب ةعبارو 7 هكلمب كابرلاو

 اماو هرمغو شرفلاو قطانلاو تماصلاو نار نم هل ناك ام تدروو هناكم تسلجو رهشأ
 ءانبلا ةليل تناك امل هنا َرِحَّذ امل عضوملا اذهب قيلا اهنا نومأملا جوز لهس نب نسل تنب
 ررد هيف رهاوجلاب ب عضرم 0 0 بهذ نم ريصحخ اهل شرف نومأملا ىلع ىف تيلجو
 د تذحاف اهدي ماسلا نم ةنحاوال تدق دانلا نمسح د 04

 ىف أر لقا 5 >5 1 نرمأملا اقف ريضح لع جولي وكلا سا

 رعش بابغلو رمخل ا لوقي يتيح

 ٍبَهَّذلا َنِم ى نم را ىلع وك ٌءاَبْصَح اهعِقاوق نِم ىَرْبَكَو ىَرْغَص ّنأَح
 ىم ءاَيزلا اهكلمب ءايزلاو ّئكدلل ساون ناب فورعملا روهتشملا رعاشلا وه قاه نب نسنلو
 لمجا اهرصع ءآسن ىف ن ب [و ءايزلا نم ٌزعا لاقيف ٌزعلا ىف لثملا اهب برضيب ىلا ةكلملا

 6 كلذلو اهلج هترشن اذاو اهءارو هتبحت تنثم اذ رغم اهل“ ناو انلح لمعلا لو ا

 ممورمل | نم اهّماو قيلاعلا نم ةأرما ىف ارلاق هترثكو رعشلا لوط وهو ببزلا نم ءابزلا

 قلبالاو !ادرام تزغ ىتلا ىهو دونجلاب وزغت نناكو ةريزإل نحلم اهنال كلملاب اهصخ امناو

 اخ نم قليالاو درس ةراخ نم اًينبَم درام ناكر ىدوهيلا ايداع نبل وهلا هلت اك نانفح اكو
 نلتق ىلا ىفو ذاثم نيهذو قلبالا ٌرعو درام درمج نلاقف اهيلع ابعصتساف ضيبو دوس

 نيرشعلاو ةعباسلا ةماقملا حرش ىف اهنضق رحذ م دقت دقو قارعلا كلم شربالا ةهنج

 5 ةرصبلا لها نم ىهف ةّيسيقلا ةيودعلا ليعمبا ىنب ةعبار ىف اهكسنب ةعب ةعبأرو

 راو 'دتراننالا ينتاك" ىدلاو ةداعزلاو رولا حالصلا اى اةيلعلا نرراش كلا اننا
 ضعب ىور قنلاو ةدابعلاو كسنلاب نهنم رهشأ ةعبار نناكو ةيردعلا 8 ذاعمو ءادردلا

 قالا ىال نب ندب دبرت ام اهل ليقف ئكر ىلإ ةليللاو مويلا ّّغ ل نناك اهنا ىناقتلا

 2 لوقيف ةمايقلا موبي معلص أ لو ب هلعفا اهناو اباوث هب سيرا ذل

 تركذالا ناذالا نعمب ام لوقت ناكر ةليلو موي ىف اهلمح !ذه ىتّما ىم ةأرما ىلا اورظنا
 نبل نقل قدح افرك نوكيا رشلل نرحذ ١ لأ دار باو امو ةمايقلا موب ىدانم

 اويهنف لبا مل نتدنف اريمجو ارماعو ارمع رضم نب سايلأل تدلو ةعاضق نم نآرمع ىنب

 ريم عيقنأو ةخباط ىهبف اهنيطف اينرا ورم صنندقأو ةكردم بقلف رماع اهكرداو اهبلط ىف
 افلا ىف فدنخأ 0 ىيل نجرخو ةعق ىمسف نيبلا ىف

 نم ةحردم اهنبا نا ارخت اهل قكو ءالوهب رفقفت انبا نناكو ةلورهلا ةفدنكلو فدنخ
 رعش هقاعشبا 401 ديزي اهيف لوقي ىلا ىمو هنادج ىدحا اهناو رمع ىنلا دادجا

 لسلق نانك اله نقلا ىنب ني ميعتا ل نإ انف نجح نم عل
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  هروع _-اطع##
 هس هع و ن مَع 0-2

 نم َنَسْحَأو ,ةذِق نم َسَبْيْأو «ةدرق نم َّصقآ ِكُنِيَعْل .؛ , كيلا

 اد نسرطقاوا «قاصبفا نم َلَقْنأو , ةقيج نم قانأو «دفيل

 2 0-2 سس ند

 ْ َعَسْوَأو : ةلجر نم قحماو ؛ ةرقأ نم دربأو « ةرشق نم ٌزرباو
 نيريش كتبح تكلا قكعاو كراع تناوب راو ٌثرَتسف ؛ ةلجد

 ءاهشرفب رو الا ل نم ين اايدع

 رعش كاجر نب ىرضتل لاك ني دولا لاثما نم !ذه در نيا ولا

 عياج َناَنْرَع وهو يما لكلا ني نسف للكبار ٍدرِق نِم جيقاو

 قلطنا ةضيهلا ةضيه نم لقتاو ٍ خوبدم ريغ دلج نم ٌدقي ريس ةّدقلا ةّدق نم سبياو

 | 6 0 2 انبحا بع ءارلا تضاح ةشيح نمردتاو .  مضهلا هوس نم نطبلا
 عمجلو مسالا رسكلاب.ةفيشلو ب ةضيلو ةدحاولا ةرم ا ةضيقلو ضشاوحو ضييح ءاسنو اضيبأ ةضئاحو

 ذلع ام ءىتلا : :ردشقق .ةرشق .نم زوبأو ارملا اه ردتست ىلإ دف ا مااا

 هةأنعم ليقو ءاسلا ف نيع جورشلو روهظلا ةرتكو اهن ةرثكو اهنم جرخاأو رهظا ةانعم ليق هيلع

 ةلجرلا ةلجر نم قمحاو ءآوهلا درب ةرقلا ةرق نم دربار كفعم نابل ال ةيراع ننك

 كستبحول اهب بهذيو آملا اهعلقيف ليسلا ىراجت ىف ىبنت اهنا اهقمحو ءآقمشل ةلقبلا

 اهف ىع لامكلاو ءاهبلاو لامجلو نسفل ىف لثملا اهب بورضملا نيريش اهلامجب نيريم ىنيريش

 كلت ىلاو اهذخا جوراسوا جورباس اهل لاقي ةدلب ءاسور نم ريبك لجر ننب ارركذ
 1 رد ننزل كلذ قب ناك اهلييخ هينعاف لسيف ىلا ءاهاذهاو ةاتوببا: نماةىلبلا
 بلق ىف نعقوف هبلقل ابييطتو هل ةاعارم زيوربا ىلا رصيق اهتعيف ةشحو زيوربا ىرسكح
 1 ا لاو ٌتَحراص ىتح ادودوم .ثاحت هنم نّلحو.!دومح اعقوم زيوربا
 ىا نب رفعج ننب ىف ةديبز اهلامب ةديبزو دابعلا نيب اهف ارركذم دالبلا ىف اروهشم

 اههساو هرادتسل ع) اهنيك ىابع نييدبأ دبع نيب يلعب نب نكتع نييروصتملا هع سبع رفعج
 كلذ بلغف ةديبزو ةسبز لوقبي وهو اهرغص ىف اهصقربب ناكر وصنم لا دج نا الا زيزعلا ةما

 لاضفالا او ربلاب ةقهم لاملا ةرثكب ةصنخم ىناكو هع ةنباو نيشرلا تنور اه جوز ىهو اهمبأ ىلع

 نئْرَع اماو اهتابثا نع ىنغت اهترهشو نآرقلا ىف ةرروكذم سيقلب ةّضق اههرعب سيقلبو
 نوقايلا رق اهينرابسك دق ةضفو بهذ نم ٌحافص اهشرع ناك ليق اهريرس وهف سيقملب

 توقاي نم نانمئاقو دجربز نم ناتمتاق هل ناكو ٌولوللاو زدلاو رضخالا ىدجربزلاو رمح الا
 ةعبراو ةنس اهيبا:دعب نكلم.اهنال زيوربا ىرسك. ىننب امِإ ىف ناروي.اهقرفب ناروبو
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 ؛ حاج نس نوكحالا# حابرللا لسومو اهنا ديرو لاقف « كُفوَح

 0 , ةماعنلا حجو ؛ ةمامدل قولك نمو اوه لك" كلانقف

 :ظاولا َريَِر ِدْيَر وبأ َرَََع , ِهماَملاِب قرح يح ؛ةمامت ىنأ
 اب راج اب ءرافد اب ليو اهلا لافو«طانخللا ةطاستنما :اناشعتلا
 ىف َنيِدِبَتو ؛ ىبيؤعتل ل ولعل ف نفل :راجلو لعملا 0

 و © د

 تونفرو , لبكم تغنت ويح 3 تع هدرا ,ىسدكا ل

 هخرف جرخ ىا ضصيبلا خرفاو جرف اذراص اذا رئاطلا م خرفا م خارفا ال ثيح خرفتستو

 ىا كفوع معن هلهأ ىلع قابلل لاقي لاخل فوعلا كفوع معن ل عرجلاب دل ردت

 نكي فر ةليشم ديع ىف تاكد ةأرما منأ ح اجي ماج نم بذحال كنأشو كلاب

 نم لا اولاقف ةتلؤلا ىف لقشلا اهب اوبر كلر اهندكسا ف لدتا ردا
 ةيسم رمادا ك١ أ نا احانج اهل لعج ىا ةمامتلا خو حاجم نم فاو حاج

 نايبملا قيراخم نم هدرا ةقرضلا ىرهزالا لاق بذكو هوم ىا قرخم بانكلا

 لاق و نلوم ةيلكظا ةمركلا اما ىرهوذل لاقو ةلوتفملا قّرل نم نايبصلا هب بعلي ام ىهو

 لا ل لا قارخلا ىع ةّينبم نلوم ل يدكللا ىذلتخا ةقردلا نع

 نوكتل ميلا اهيلا امومضم بذكللا قلخ وهو قرش فورح نم اهبيكرت نوكي ما لقكو
 بهللا ظاوشلا ظاوشلا ريقز هدوص' مقروا سنت 'ىأ وقوف ىنعم ةدايز ىلع ةلاد ةّيعايز

 نيرصقنت ىا نييدمعتا اًنتن ىا هل اًرفد لاقي ننتلا رفدلار نك ءل ناحد ال ىذلا

 حرش ىف هحاضيا قبس هلهابو هلها ىلع ىنب علوق كب ىلخدو كنففز ىأ كيلع نينب نيح
 نك نع ىروغلا لقنو قطولاو لوخدلا نع ةيانك |نه ملوقو نب نيتلتلاو ةيناتلا ةماقملا

 ناف ىيزد نبا نع ةيورملا ب ةياورلا «نه ةحعب دهشي ةشياع ظفلو ءابلايبةتارماب ىلا ويرد

 ايناوأ مع ىدلا يدجورد نئاق اهنا تاع وع ككخلا باخ او هكر ىور اهسم

 ىف هلاعتسا رتك امل سرعا ىنعم ىب اونمت غناكو نينس أحست تب انأو اى ئأبو تنل ثا

 رعش قدزرفلا لوق هنمو اهيلع لخد هلصأو اهب لخد اولاقإ اهكهتيوعن هودعف ىلذ

 قلظت مل اهي ٍيْبَْي نحل لذاح انخحامر اهنَعكنأ ٍلبِلَح ٍتاذَو
065 
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 حي ىلع َترْصَيل ؛مكالل ىلا انُيَعاسَت ْدَق

 هتثأ نإف ؛رلاطلا

 : مك
 َرْبْخَأ ىلا ُتْنَم لاف «قالطئإلاو ٌقالطلاف اّلاو « قافولا انَّيَي نأ

 َوبَد لع تل بَلقُنُملا نركب فيو ؛ نلغلا نم

 ناكو ىضاقلا اًرًصَح اهف . ىيمأ ال ْتْنُح نإو اهتبككو 5

 وبأ اا دارا 2 دقافنب نضيو مدا لن عر نسم

 نم 00 2 نأ َعَم الار قنا ينك 3 , دايقلا ةيبأ هذه

 مآ 00 ل لدن“ اهيادجحا ا دحالا اي

2 

 برض ملاظلا دي ىلع برضيل اهنم هاقلي امو اهّرش نع جولاب ىنكو ةئلاثلا ةماقلا
 ىف ىريرلل لوق هنمو زاجب !اذهو فرصنلا نم هعنمو هيلع رح اذا نالف نب ىلع ىماقلا

 نوكي بلقنملا بلقنملا نوكي 3 ميتيلا دي ىلع برضي نا هل لهف نيتلثلاو ةيناثلا
 ّىأ اضيا هلوقو ابلقنم اهنم اريخ ّندجال ىلاعت هلوق هنم فرصنملا لثم اردصمو اناكم
 كلن د اهي | عا ال نيك ناو . "ىذا نلخى ا قذاز بد  نويلقني بالقنم

 ناكةنا ىنعي كاسمالا لضف ىري ىّمم ناكو ايه ىلوم لا نع ىلوم ىنغي ذأ موي ىلاعن
 تتفن ام ةثافنلا كاوسلا ةثافنب نْضِيو راثيالاو لذبلا نم لضفا مثلا نا ىري دايخب

 ول لاقي اهقفنيف لجرلا مف ىف كاوسلا نم ققبت ةّيظقلا ىه نيرد نبا نعو كيف نم
 لوعف ىلع اًوتجو اًمتجونبعر قاجي اثج ديزوبا اثج كتنيطعا ام كاوس ةشافن ىنتلآس
 ةيطملاب يطململاب دارا هنه ىتيطم لداجلاو مصاخلا ةسلج كلتو هيتبكر ىلع كرب ىا امهيف

 دارشلا ةريثك ةريتح  ةبادلا هب داقت ىذلا لبثل دايقلا 0 ىا دايقلا ةيبا' ةجوزلا

 ىنحاو بلقلا نان اهنانج نم اهيلع ىنحاو ىعمو اظفل روفنلاو رافنلاك دورشلاو دارشلا
 كا 2 اراك يسن نا وه زومنلا ٌبرلا يصغي زوقنلا نا ١" ققعاو قطعا قا
 ها بضغ نا ةسماخلو ىلاعن هلوق ليلدب بضغلاب ىلاعت هفصوو هداوا جوزلا ٌبرلاب ىنعو
 قيرطلا ريغ نم هنايتا نع ةيانك انه هلوق هل رادلا ا نم هنا: ٠ اهيلع



 0 هم[ دعا اجا

 اس0 9 تس

 اَقَنْلُم ىبورسلا ِكْيَر انيستا هيلا ا ؛ ةَيَقألا دادعإ
910 0 7 

 عم ٌبرَسَي َنْمأ ىلإو « هيظَح نع هُملأَسف ٠ ءاسيب اَهَتحيو ,ءاسكب

 لروما ةرهاظ هرودسلا ةرهاب نهنف ةأرمآ لك م « ةيرس

 3 مد و فع ضخحرتو , ةبرغلا قا ىسنوُتل هذه تجورت لاق

 ىفتكتو 0 ا , ةبرقلا قرع اهنِم تيقّلخ «٠ ةيَزَعلا

 نحن اهو ءىّجتنو ون فلحو « جو وضن .اهْنِم انف. قوطيتوم

 «لوقر نيعملاو ىناحل نم نلخو ىنعي ةزّئال طعم زيجلاو هنم ذقنا ىا باذعلا نم ها
 0 د اضيا ّطخل سينجم' ىقنيو فيصنلا سينجم باب نم زيجلاو ريجلا نم
 ضرالا ىف ههجو ىلع بهذ اذا برس نم بهذي ىا برسي نيا ىلاو . باعالا بلط ىا
 ءاخولاو داتظلاو اطقلا نم عيطقلا ةيردلاو تردلا عمعالا نع هتعا هنعامج اج عما ىأ 2-6

 اذا اههجو نع اهعانق ةأرملا ترفس نم فوتشكم اههجو نا ىنعي روفسلا ةرهاب ءاسنلاو
 ةّدم ىمدقلا ةيزعلا ىمق . .اهخوزل اهنايضف ادهرررفتلاب قاما روغبلا, ةرداظإ راهن
 ةيزعلا ةنم مالاو هل لهأ دل ىذلا بزعلاو ةسداسلا ةماقم ا حرش 3 هريسفت قيس دقو لاك

 ندرس, ةيرقلا ىلع فيلارمتفلل فاوتملا لاق متن ىلر يحتل قرع اهنم تيقلف . ةبوزغعلاو
 ةزديعغ لاقو هلصا ام ىردا ال ىمسالا لاق !ديدش ابعص ارمأ كيلا نفل ىا ةبرقلا قرع

 ىنيعم ال نمو رفاوزلا ءامإلا اهلمحت امنا برقلا نا هلصاو لاق 5 ذل لجولل وهراستا ىرلا
 ءايدللو ةّقشملا نم هقححي امل قرعيف هسفنب اهلمح ىلا جاتحاو ميركلا لجرلا رقتنفا اهو هل

 قرع ىل'ةيرقلا رع. كيلا .لوضولا ىف فن تفلك لئلا رووقي نادل الا نان
 تذاماهل ءآمالا رفاوزلاو ىعنا.هنم.لدب ماللاو.ءارلا لصالاو .ةبرقلا: لمح نم.لصخي
 كيلا َتْمِتَج لمجلا ىف ىزارلا نعو ةبرقلا وهو ءافلا نوكسو.ىازلا رسكي رفزلا نم برقلا
 قرع ىلا ناو ترفاس ىج كيلا نمثج هانعمو اهوأم هب دارملا :نا:لاقيق,ةبرقلا قرع

 ةبرقلا قرع تقرع ىتح نفلكتو كل ْبِصَن.هانعم لب لاقيو اهّوأم وهو رفسلا قى ةبرقلا
 كيلا نمت ىنعملاو هب لمحت قالعم وهو اهقلع ىنعمب ةبرقلا قرع لبقو اهنام نالَيَس وهو
 نمو ةبرقلا قرع ىف ةغل ةيبرقلا قلع ىرهوجلا لاق اهقاشمو رفسلا هب ديري ةبرقلا لمح
 هلقت ةٌدّشلا نم ىنيبج قرع ىتح هرما ىف نيعت ىا نيبجلل قرع هنم نيقل اضيبا لاتمأ

 حرم ىف ولا حاضيا ٌرم دقو لجّرلا لالك جولاو لوزهملا ريعبلا وضنلا جووضن فاديملا
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 ٌتْحَكْوَأَف َتْعَبَنا ول َتْنَأ اذّبَحَو تاكو مب نقشحا لاق
 د ردتعاو 0 و ىرِيِذَع ن راك ذأ تلكو , ىريذاعم هل

 #1 نأ لأ , برانألا َعيِيْشَت ' ىنعَيَش مَ رد رى
 د16 ناك ونلي ةوا وا مهيتداو + قارفظو كش اناو هُنْعَدَوف « براقلا
 ا نين

 ا | َنوعَبألا 1

 39 هادو مم 9 ن

 ا نزيرمتلا لا لان 0 نانارخا

 ناطزأ ٍةَرَعلا ىف لاملو ةَْرُه اتِناظْوَأ يف َرقَفلا
 لصالا ىف ردصم وهو ئرذاع ىا..ىري دع نك ---سَهْعَم اهدحاو.لزانملا .نفاعملا نفاعملل

 كرذاع ىعي كر نذع اذ وا كرنع ناغ ىا نذلف نم كري نع هنمو هب فصو مث ريكنلاك

 رعش ٠ برك ىدعم نبورمع لاف
 دارم نم كِليِلَح ْنَم َكَرََنَع يلشق َنيِرُيَو ةَتوَيَح دبِرأ

 دازلا قاطعا ىا دوزو هرذسع لوبق ىثم بلطو ىأ نر ذتعأو زذعلا لبق ىا رذعف
 , نيتذلتلاو ةيناتلا ةماقملا حرش ىف براقلا ريسفن قبس :نقو ةنيفسلا ىف ىأ يبراقلا ىف

 تعرلا ةماقملا حوش

 هج ىلإ ها اًمأو امد 0 ا حلا زو

 تحاش لاق اخيرف نورشع ةغارم ا نمبو اهنيب ناهيبرذا روح نم ةيرق زيربن زيربت رع

 ل ليلذلاب نبن نيح زيروت اهيشن ةّماعلاو ناهبرذا ةدعاق رسكت دقو زيربت :نسوماقلا

 ىنعي نيزفعلاوا ةثلاثلا' ةماقملا حرم ىف هحاضيا رمّدقت دقو ةقفاوي مل ئا ةلزتم ندلفب ابن
 زيزعلاو ليلذلا اهنم جوردلل ىلع ّرمّرع ىاتح ةريغ وا طحقلا نم اصغنم اهيف شبعلا راص اذا

 هراجا لاقي ققنملا اضيا ريجلاو هفاخ ا كنمٌوي ىدلا زيجلا يلاونّيجصلا نم نلخو
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 .. تقلا ىلع داهولا ىلعت ىلا راَّذلا نع ٌلَحراو

 نشح انطح هنا ولو يفي نك ىلا ٌبرهاو
 نردلا كاشغي ثيحب مميقت 5 كسيدنسش رأ

 يضطر درت ل البلا بحبو
 نكسلا ىلا ىينتللو يه 2 اعَقيَرَكَدَتلا عدو

 نبعلا َقْلُي , هناطوأ فرش 5 معو
 هن

 نملا ّث سك ىناتحشم نا كمال قرنا“

 بطاخي ورم ىب لَعت ىنب نم ىرتمبلا ٌقاطلا ديبع ىب ديلولا ةدايع وبا وهو ىرتحبلا لاقو
 0 نيبيصت نم داحر

 ٌييِعَس 0 برغأ ا قرأ

 يداوتلا يوم نع ينثنع

 ٌبيِرَق ُهدَعْبَأ نامْرِل ىرأ
 دا نع ٌدالب ى ذاق

 ورتع نب لمت ْنِئاوجاَشلاَ
 اولاق قوولانع مايل عجم اذ اذِإ

 رهدب نهَتْرُم نوكي َنْيَأَو
 ىانأ لع نامزلا ٍىَفْلَحَ
 95 نه َنَسَح َلَلَح ْمُهَل
 يوي ٌلَحَوِلاعِبْل َقالْخَأَو
 مهبول مُهلَياَسِل اها ا

 ُديِزَأ أ ٍياَنَو نِم صفو
 ديب اهيف ُهَلْبِ 0

 ن2 رك لاو اهب

 دور رَبَح اهني يف اح

 1 ِناَْمِهْلا نِم دل دان

 نيلَولا ىو َنْيَأ قولا ٍطْرَعل
 نيرط ِهِدِداوَحِ يف كيرق

 نيلدح ْمِهِبِوْيَأَو مهقوجو

 0 نق َنْيهَس ٌلاعْفَأَو
 ني دج ْقَلُخ ْمِهِضْعَبِل َّن نعد

 ذر دعا ْمُهْلْوَف ءاَح ام اذإ

 ارفع ىضو ةثق عمج نقلا 5 لاضو قدرالا نم ! صفا اه دانرلا ننقلا ىلع داهولا ىلعت

 ولا اني د انبح «ناولو  تيرفلا لع ضولا زنا
 اذه نيياع نم ىا انضح ىأر نم دجنا برعلا لاثما نمو دهم ىلعاب ليج سمَحَو هابناج
 جاطيا نيسان اهردق عفراو | اهلجا ىا كسفنب ابراو نجع ةيحان ىف لخد دقف لبجلل
 ربعو عولا نردلا نردلا كاشغي نييرشعلاو ةقلاثلا ةماقملا حرش ىف ىضنب تأبر غلوق

 نا لاق هنا معلص هدا لوسر نع ىور نطو هرتخاف ناوهلاو ةّلذلا نع نردلاب انهاه
 نعم ىبم*الا لاقو هدأ نمحأو مقاف اريخ ندجو نيف سا دذلب دالبلاو سها دابع دايعلا

 كب لاقو معضعب هيظنف نطو ةبرغلا ىف ىنغلاو ةبرغ نطولا ىف رقفلا لوقي بارعالا ضعب



 كلش |( ل

 000- ىلا مامإلا كَسَتو ا 00 3 ىلا لمعلا ما تح 2ع

 0 داع عل راك هي ل لا نكس

 مار امه ماك 1 ثراها لاف , هتقارخ ف هدي قلطت د

 ةتينقتلاب لع تبيح لاثلا ٌبسَتكَي تي 0 حق
 ن هن بسم

 عمساو ءىنع كيلا لاقف "فيلات كا ةقرافغم هل تنّكو

 ماظن 2 ىف

 ىلا ماصتالا ىتستو رهبلا رفس باطو حايرلا تلدتعا نا ىلا ديري نامالا رجلا ىلتعأ
 ضمها ىا كرما ىلع مو هيلا متر ا عشوم ىلا ما لاقي قفلملاو نيهعلا راهالا ناع
 ىا زعوا ءاطعلاب ىا ةللاب رّشيت ىا ىثست هلوقو نهلاب نلب فيففقلاو ٌمضلاب نامعو
 قفخي دقو ىرهومل لاق نيعلا يعلا نيدشتب زغو هلثمو هيلا مدقت |اذك ىف ميلا زعوأ راشا

 نمو ةلايع لمجرلا ةنازح هتنازح .ىلا هّيضب . قيفدقلاب تزعَو زوجي.ال تيكسلا نبا لاقف
 نينا _لوق نم راعتسم هيلع نليقا ىأ ل هيلع نيحنا هلجال نرتيو هب مهب

 رئاخ ءانالاو رماع وفلا نا الا دصقلا وهو ولا نم هلصاو قيسلاو طوسلاب نالف ىلع
 مما كيلا غلوق ىتع كيلا نطولا ىا ىلاملا ةقرافم ءباعو هدّيق ءىقلا ني تنّيشو
 خم هل ليف هناك ىلا لوقيف كيلا هل لاقي نم نعمب شفخالا لاق خت هانعمو رمالا لعفل

 ىلا لمت ال ىا نطو ىلا نوبصت ال ىّتم عقساو سنلا ضعب ىف ىثم عمهاو ىّتفتا لاقف

 ىف ريشب ىنب دمحم لاق ىقيرشلا نعو هلذنبا اذا هنهتما لاقي نهتمسو ماضن هيف عضوم
 ٍرعش ىنعملا اذه

 سلبا لها دباب نم َتْسَل م ىرْدَقِ ىَرزأ امن
 سسح . ىذو تانلألا ىوّدِل َةَيِلَقَم ىذ ريغ مُهْنِم ع

 دَسألا اقل َنَماَعَي ام لثِم قاقل َنوُماَقَي
 ندحأ نم ْمِهِيَفْنَأ لعب مهنيا ىف لدَقُتا قَلْطَم

 ردح هيادخأي نحأ نكي زل رجب طشو زار ول



 ا 4

 ' هل ضْيَق ام ؛تالصلا لُياَصوو « ةاَراجْحلا رداوج نم هيلع لاقنا '

 ين خم لح حالا ةداتنج لكسدلو م دو قضِيَبَو «ىنغلا

 كمر كنا ام هل الاق هتاكزبو سا ةمحرو مذلسلا ايكيلعو اهعيلع ٌدرف هيلع اسف فرصنأو
 انا لاق كمنا ام الاق موق ريجا انا لاق كمياب انربخا الاق لبالا نه عار انا لاق ها

 :نه برب كدشناف هها نيبع. ضرالاو.تاوهملا ىف نم نا.انهع نق. ىلع هل.لاق هسا نبع م

 سبيوأ اناف كلذ ىلا نيرت امو لاق كما هب كتمت ىذلا كمبا ام مرثل |ذه برو ةبعكلا

 مثردلا ردق ءاضيب دك اذاقااغل ىننكف رسيألا تتش نع انل ىقشكا هل الاقف دارم نم

 رمالسلا كئرقن نا.انرما معلص هما لوسر نا الاق مت عضوملا نالّيقي اردقباف موس ريغ نم
 انل عدا هل الاقف نينموملا عيمجل اهبرغو ضرالا قرش ىف ٌقاعد نا لاق انث وعدت كلاسن ناو

 نيعتست ٌقاطع نم وا قزر نم ايش كيطعا رمح هل لاقف تانموم او نينمؤمللو امعل اعدق !'
 ىتفق موقلا سنع ةلضف ىو مارد ةعبرا ىنمو ناتفوصخم ىذلعنو نآديدج ىابوث لاقف ءب

 ميلف يلبا ىمركتلا كاتو ملوس لئلا كوهم لعل سسوزاومم هلما عج لك تحن |ذه ىفأ

 ىورب نقو سيبد.ىدسالا و |عاوت 3و عضوم ىف ةاورلا قلتخا دقو كلذ دعب َرْي مف مقراف

 قيس كلم لا ةوبا:برعلا كلم وه.سيبدلا .قتصملا طخغب كلذك وه ليقو سيبد ريمالاو

 ىنب ناروب كولملا جات كلملا «توخاو ىدسالا نيزم نب ىلع نب:روصنم نب ةقوس ةلودلا /0

 هدأب نسشرتسملا ةسبح ىذلا وهو. روصنم نب ةقدص ىب روصنم ريمالاو كولم أ كلم .غةقىص

 ىعحت الو لحم الو ىقتست ل بقانم نم لكلو ةٌّنم .دعب ءّبر راوج ىلا هسبح نم لقتناف
 نأ سيبد ريمالا عمب ال لوقي :ءايعلا- ضعب نعم. ىفدنبلا رمامالا لاق ::ىئقيرشلا“نعو

 قفققلاو.ةّينسلا علخل نم هيلا نفن هتافص ضعب أهيف دروأو «ناماقم ى هرحذ ىريرال

 دوعسم -ناطلسلا هلتق سييدلاو فرطلا هحاردا نع لكو قصولا هنع زجع ام ةيضرم ا [/

 لئاصولا تالصلا لّياصوو ةياعنحو نيرتشعو عست ةنس رهشب سشرتسملا لتق سعب 0
 اهناك ةعباتتم. ةيلاتتم نالص هدارم اذه ىلعو ةنوعملاكء ىتتلا هب لصوي ام ىهو ةليص و عمج

 رعش ا#/) لك سبل 0 ةداعلا ةططخلا | بايتلا لئاصولا ىرغوجإل لاقو دز

 الّياسولا َنيِدَنْرَي مارح نوعو ةَباهَم ةسّياهم اَْيَلَع راع ٌرِئارَ
 رحّيقت ىلاعت هلوق هنمو رق ىل ضيق ىنغلا هل ضيق ام نب نيهجولا لق ىريركل لوقو و

 هجولا نى ضيّيبتو بولطملا ىعر ةينم عج ىلا ىلا هجو صب نيرق هل وهف اناطيش هل

 ىو ىرخا فعول هقنأنر ل را [:نئإ لخدلا طعاما طبغتج ار اندارتلا ليست نع ةراش
 ناىلا لفشطلا لو نم ىا-لذقلا تن نم نخدلا هباتني نأ نم لخي مو منلا ضعب

04. 



 د ةهاإ و

 ص قلدنا ىح « بلاح قاوف وأ « براش قاوْذَك الأ كي

 ٌرصَقلا الّئماف ءحّمَصلا جحاولا ةَردقب ءدّيَّرلا ىَصيَّصل ؛دّلولا
 متعامل تطاحأو « اًرورس :ٌحيبعو هٌديِمَع ريطتساو ار وبح

 , هيرمط ساس كردعتو هيدي ٌلَيَقُتو « هيلع ىنْنُت بر 3

 5 هادو

 0 2 شيبد-ىدحسالا"وا ا نرقلا هنأ لا "ليخ ىح

 نأف ع نارقلا قفمناب اريوزتو 0 0 ميظعت . كلنب سصق نإ نب اهسمم ال نأو

 بارشال براشلا قوذ ردق ىا براش قاوذح نآرقلا نم ءىث شم اهل زوجي ال ضال

 قاوف ىلهما ليعتسملل ملوق نموهو اريسي ارادقم ىنعي بلاح قاوف وا هغيسي نا لبق
 ةعيوس .كردت مت,بلحت ةقانلا .نال تقولا نم نيتبلال سلب ام. ّمضلاو .تقلاب قاوغلا.ةقان
 ىأ ىا دبزلا ىي !![ضيصخ  ةقاثلا قاوف ردق ةدابعلا نيكل ىفو بلحن - مث ردتل ليصفلا اهعضري

 سيو ا ةرثكلا ُىعم ىلع 1 ىتلا رداصملا نم ىيصقلو كلنب هةصاصتخا ةنشل

 ىعشلا هب رخاف اهداتوا ىراو اهرخافم ةدمعا لوطاو اهدابعو ةفوكلا داقز لضفا سيو

 ةفوكلا لهاب !ذه رفقفاق. سلجم ى-قنحالا عم قفثاف اموي اهلخد هنا كلذو ةرصبلا له
 انمو ىعشلا “لاقف ىنيريس .نبا سانلا نهزا انيق قنخالا لاق ىنح ةرصبلا لهاب [نضو

 ١" يمقالا ويح هنااربخاو:سيلسوملا هيسي رشب:ىيريس نيام هطواواهيعا:قرقلا شير
 هنمو دج لها تاقيم وهو عضوم نَرَقلاو نيفص موي هضر ىلع عم لتق رماع نب سيوا وهو
 لدبعبب انازهبف .نوكينت هنا نعلسا ها لوتسر انقةحن لاق باطن“ نب زرع «وعو ”ثرقلا' شي
 ىف ىل عد للا لوقيف هبِهْذُي نا ها وعديف ضو هب رماع نب سيوا هل لاقي ِنَرَق نم لجر
 هكردأ نفق هيلع هعن هب رحذي ام :دسسج ىف هل عديف ىلع كين هب ركذأ ام هنم ىدسج

 سوا نع لأسي رمم ثكم لاق ساّيع نبأ نعو لعفيلف هل رفغتسي نا عاطتساو مكنم
 للفعل نولا ىاقو ايتافا بلاطو: نبا ملعو ومع اها ع نحت ناكبوخ 0

 نورخاآ دعقو دارم نم ناك نم ماقف لاق مقيلف دارم نم ناك نم نهلا لها اي
 ةولاعج 0 د كسر اطل !يرسسدلا وا ولارقا اب لجو لاقت يامر كيت اقف
 ال ال انكر ع الان نيل ليما ءانفقدلتما قع .كلتم !لتنقيا نا" نم 'قهماو علما وهب لقوا
 اقلطنا: مث نيرامح امنع هنأ ضر ىعو رع بكرف لاق _موقلل عربي ةفرعب كارالاب وه معن

 اهف سعب ىف هضعب لخوف :سجنم وحن ةرصبب برضي ل مداق وه اذاف ىلإ ارذلا ايناأ ىنح

 لوو اجمل عمب اهاف وه !نهف بلطن ىذلا نحا نكي 5 هيحاصل اهدحا لاق ءابأر
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 يذلا طور ىم ممعّدلاو كل حِصَق م 1 شكلا 0

 نيكد ٍوكشلا نم راو ينك نِحِب مصعتسم َتْنَأ
 يييم ودع الو جادم فل نب كوري ام هيف ىرت ام

 نول ىذالا لزم نإ تكلا خخ هيمو ىَتَف

 ٍنوُنَم ٍعْمَدِب هل ىَكْيَتَف كلك ىذلا هاعّقلا كدل ىتاركو
 نونططَملاب نوقحما عييت نأ رذاحو ةيغرلا' كشيع مداتساف
 يبرملا ٍباذّعلا ف كيلين :ناكيمرو كنا ءاخ نادك

 نم س

 ىبنظب ِهَّبَسُم يسن رك نِكْلو ُْتْكَحَن دقل ىرْمَعَل

 .لْفك ةيأب هيلع لقت هلْفَع ىلع توتكتلا ملت هْنإ

 َرَمأو .راييعت اهكص ان دعب رايرح وكرت ل ل
 هه :ندتاح ني اهب قَلْعَت آل ناو ,نصخاملا كك لع اهقيلكم

 هاملاب ىارفعز لاب . ؛همالك ىف عستاو ىم اذا هيبطخت مف, رفدتعإ لاقي اعرشم ىف قا
 ليق ةهصنلا نيدلا سأر لاق هنا مَع ّىبنلا نع ىور نيدلا طورش نم عنلاو رفعزملا

 ىلا نم نيفسمللو نيهسملا 5 هينلو هباتكلو لجو رع هه لاق نمل هدا لوسر اي
 حاضيارم نقو ةيسلا ىق قفانيو ةوادعلا رتسي ىذنلا وه ىجادم او قيلالا قلألا جادم

 صا ناب اذا ىقلا نابا نيبم ودع الو ىنيثالثلاو ةيداحل ةماقملا حرش ىف ةاجادملا
 كلل لكاس ىآ نونه عمدب ٠ انيبم اودع ناسنألل ناك ناطيشلا نا ىلاعت هلوق هنمو

 عساولا بيطلا ىا ديغرلا كشيع يىيتالتلاو ةيداحل ةماقملا حرش ىف ةريسغذ قبس دقو

 كرغت ال نعي قوص اذا ءىقلا ٌقَح نم ىنقيتملا ىا قوقحلا نونظملاب قوقحلا عيبت نا
 بيط هنا ىردي ذل هنم نجرخ اذا كشيعو نيقيلاب بيط هيف كشيع ناف ناكملا اذه

 ءاطلا سكي ةةظلاو نينطبنييعلا ىلع وهْامو كاعت هلوق هنمو ملا نينظلا نينظب دل ما
 ةلفغ ىلع ىنعي ةلفغ ىلع اهاحم ليقو طلاب ةباتكلا اًطغ ىا بوتكملا سمط ةهعنلا
 عمجمن بيطلا نم طالخا ريبعلا ىمسالا لاق ريبعب اهفطل ىا اهقّكض ام سعب ةعامجل نم

 نحادحا زهتا تيدحل ىفو :دحو نارفعزلا برعلا دنع ريبعلا ةديبع وبا لاقو نارفعزلاب
 ا سطل يم ع و ب نفت دا
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 ءىشبتساو اذه اب نكسأ 0 وبا 0 لوطو عاج 00

 اهْعْمسَرَسَتْنا ىلا , قلطلا ٌةَيِزَع ىدتعف ءرشبو جَرعلاب شب

 فاشكناب َنيرشابتم « مالوم ىلا ٌةَلغلا دام قتل

 ؛ هيلا اني َمْلَه نم َرَرَب قح «الو الك ٠ اَلِإ نْكَي مف , مهاوُلَب

 َدْيْهَمل ِحْبَر ىأل لاف , ِهْيَحَي َنْيَب انلََمو ,هيلع انْلَخَد اذان
 2 © عى 5 ض١ 0 ع مح

 ءايربم الف رس «كلاك لفَح رز فلام قحص ن 10 كلانم

 نأ اف . فيظن درو ءام ق ل ع انارقعتو ,ا- اذكرو

 ردعا نر وما هك“ سهلا ام َرِصْحَأ ّتح ٠ سقنلا َعَجَر

 دّيزلا ىلع بتّتكو :َرَفْنَكءاو عقلا هك ءرفغتساو َء سو

0 
 مطفي ١ ”ومفماب
 لاقي ةدالولا عجو قلطلا قلطلا ةهزع ةعباسلا ةماقلا حرش ىف ةريسفت قبس عاجرتسالا

 اذه هلوق الو الك ةيقرلا ةهيزعلاو هلعاف مني مل ام ىلع اقلط قلطت ةأرملا نقلّط هنم
 لّئاقلا لوق ردق الا نامزلا نم نكي ملف لاق هناكر مالا ةعرسو ثبللا ةلق نع ةيانك
 ني ظفللا ى لقا ناديملا ءاونرو الاظفلا ننم لقاو الوراه نم حرسابزوعلا لاغم ىو كو:
 رعش ىيمكلا لاق ذل

 اَرَقْفَأ مَن هناا و مْ َّرُث ًةَصمْغَت اًدَصَو الح
 رعش ريرج لاقو اذو ال لثاقلا لوقك  عرسلاو ةلقلا ىف عمون ناك هانعم

 لخَر ىلا دَلْحَي احر َنوُنْدَي و اًشاَشِغ الو داك اهيف يوقلا لوز نوكيب

 مو بذكي مل ىا كلاف لفي مو 00 ىا انب مهله دذليلق ىا اهاشغ هلوق
 ىأرلا ليفو ىأرلا لاف لجرو قعض اذا ةلوليفو ةلايف ليفي هيأر. لاف نم هلصأو ىفعضيب
 ديدش وخر رج ٌىرجلا دبزلا اًيرحب اديزو - هبيشي امم وه هلاف لفي مو هلوقو هفيعض ىا
 0 تالا لاف لاكألاب  ىرجتتيو:ءاملا ةجور ىلع ,اهاع دجويا بقعلا قيقد ىصايبلا
 ردك فر نوكيو رع لهس ضخام ةأرما ىلع قلع اذا هنا رجلا دبزلا صئاصخ
 كسم هنمو هريغو ا ل ىا ءاودلا فاد نم هيف ف عِقَت ىأ درو:ءام'ىف ئيد.نق. نملا

 لجرلا رفنحا رفنحاو ههجو بارتلا ىف غرمو ىا رفعو طوحم ليقو لولبم ىا فوودم
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 الو ءاَرارَق ُفِرْعَي نم انيف اف , عقلا ٍلّسَأل ىعا يحي عدل
 و 212 6-

 57 لوقا ءاحرلاب طيح ءارارغ الا مودا معطي

 ليقا مث هسارو ههجو اهب برضي لعجو بارتلا ىف هدي عضو مث نلعف ام لاق ةحرابلا
 رعش لاقف شاقر ىلع

 ع

 يييتب ا تيعبرك : رك بردك ٍرِيَغ نْناَو ىنيِتٍيَح

 نودل لها تناف نودب 7 نييدعلا لا ننأق ِنُيَعِب را ١

 ىقلذ لعف نق ىدىدع 5 ايلف ةمزذج قرطاف كولملا ءانبأ ىنم ارك وفك حرر لب تتلاق

 ءامنف امالغ ندلوف ىشاقر هنم نقلعو هدذلبو هموقب قحلو هنم برهف هسفن ىلع هفانخ

 نيئس امتع ةلعللا غلب ايلف هل نلوي دل ةهنذح ناكو ادي نش اًيح هيحاو هانجتو ارمع ةمهزح

 ارايتخح ةايك ا روجو اذا اوناكف ةامكلا هل نونتجي كللا مدخ نم ةّدع ىف جرخ ناك

 هعضيبو ةم نزح هب قكايو ىانحكي امم لكأي ذل ورسمع ناكو ىالملا ىل أ قاعلاب اوحارو اهولكأ

 رعش لوقو تل تب

 ةبيف' لإن ناج لك ذإ ١ ةييكف هراَيكَو كاصح اوكف
 قافالا 3 برشصف انامز نا 0 بايذ هيلعو اموي جرخ هنأ مث التم ىنيف نف

 ا كر نذلجر جراق انبا ليقعو كلام 5 نجو مم هدأ ءامش ام كلذ ىلع ّىأو لدجوب 2

 ورم اههيلا ىتنا ةوامبلا ةيدوا ضعب ىف نالزان اه انيبو فحنضو ايادهب كلملا ىلا ناهجوتيب.

 ايهلف ةيخونتلا ىنبأ لاق ىنأ نم هل كلاقف ةرعشو هرافظأ تيالاظ كال ا قو ىدىع ني.

 عارذلا ىف َممطيف عارخلا نبعلا ممعطت ال ةيراجل نلاقف ىنيقسا ورمع لاقف امهتقس

 هلممقو همضف ىتف نم ءاش ام ىف ىلا رظنو هفرعف ةمزذجح نا هذامح اهنا مث ذاثم اهتلسراف

 ىلا ارمع تعبو غنيب توملا قرف ىتح هيييدت الازي ملف هتمدانم ءالأسف امكتمكح ابعل لاقو
 ربك لاق ةهجزذج هار اهف بهذ نم هل ناك اقوط هتقوطو هبايث هتسبلاو ماهل هتلخداف همأ

 ةدالولا جحو ضاخلاو ةدالولا عضولا عضولا ضاخم رسع كاثم اهلسراف قوطلا نع ورم

 امردقو هقز اذا هخرف رئاطلا رغ نم :قاقتشا نأ ليقو ليلقلا مونلا رارغلا ارارغ دلا

 ءاعبلاب لم هتلاو سفقنلا ضوهن شاهجالا ءاكيلاب نشهجأ ربيسب ىلذ ىلع خرفلا نخاي

 00 يح م
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 الِإ افنعشرللا خشه الو نسهفبلا خه ٌبطُق وه ٍرّْصَقلا اذه

 راسا قهتشكالو دو .انكوسوم للم هن كورت

 تتداو « ةليقع لص رشب نأ ىلا «سُئافتلا شرافملا نم رّيَكَيو

 ةكشلاو رانا ا م ترذُتف , ةليسفب /

 هقه هاشو هب حلاعتت ام كل قصي نا هتلأس اذا ٌىآدل بيبطلا تفصوتسا ملوق نم رهام
 ىا سراغم لا مرخسي هتعقرو نرطشلا هاش نم مهديسور موقلا ريمال لثم وه ةعقرلا

 سراغم او لئاقعلا كني ناكاذا مكانملا مركتسي نلف لاقي ءاسنلا نم متارحلا رانخي
 نيعلاب لاب سراعملا ىورجو ةأريل راعتسي هنا الا لصالا ىف سرغلا عضوم وهو سرغم عمج

 ضرافم لا شرافملا نم ىنيتياورلا حا ىلوالا ةياورلاو سايق ريغ ىلع سورع عمج وهو ةلمعملا
 ىحي اهتةارملا نع هب ىنكي هنا الا شارفلا عضوم وا شارفلا لصالا ىف وهو شرفم عج

 ميرك نالف لاقي دقو نهل سابل ناو مكل ,مابل ّنه ىلاعت هلوق هنمو سابللاب اهنع
 1 سئافنلا شرافملا ريذقيو منلا ضعب ىفو أسنلا مارك جّوزتي ناك اذا شراغم ا

 رسجلا ةليقع ةّرولاورهمركا ءىف لك ةليقعو ةرّدعملا ةهيركلا ةأزملا ةليقعلا ةليقع
 كيرالا رس ذلل نام [يلعج ةريعضلا *كتعلاوب ةلوزطلا» لكلا ةةلقؤلا: ةايسفباهتلقز حتذأو

 قوطلا غيصو خل تدعو روذنلا هل ترذنف ىوري دقو ل نيصحاو روذنلا ترذنف
 الو بيجر يغب دولوملا“هسبلي بوتلا قوطلا "ىقيرشلا لاق. لل.هل :غيصو ضدلا  ضعب:ى" جاتلاو
 هعسي ملف هسبلا هل لاقف هرغص ىف هسبلب قوط هل ناك و رمح هتخا نبا ةمبذج ىلا قيس

 هلاق نم لوا ناديملا لاق قوطلا نا رب رت دقو قوطلا نع ورمع بش لاقف
 ةريكل كلم ةمهنج ناكو رصن ىنب د ىىع نب ورسم وضو هتخا نبأ اذه ورمعو شربالا ةهزذح

 ا 1 لل هلا نا طووردمان نب» قومهم هنومدتي ف ولما ذأتبا نم .ادانلغ, محو
 ىدع قبسف هيلا ىنبطخاف ركنف كلملا نيقش اذا هل نلاقف ةهبزج تخا شاقَر هتقشعف

 0 ا دعبل زال هتاوعلاف مقا لا ىف هل قطلاو ةليل ةهينذج

 ركنيس هنأ شاقر نياعف تلعف دق ةبغر كنع اهب ام لاق كنا شاقر ىنجوزت نا كلئسا
 سبل دقو معصاو هب لخدف ةليللا كلها ىلع لخدا مالغلل نلاقف هتقافا ىنع كلذ

 ناكر كعكتا لاقي ىولاىدقلا انها ام- دعب اي: لاقهغضوج .هآر ايلخ:بّيظن اذدج ابابث
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 اهكبانسب ليثل اهيروت ىتلا رانلا بحابكل ليقو ىفعألا لوق !ذهو ران ةلعشك دعبلا ىلع

 رعش ىماطقلا لاقو دعا كرا ناكلاب َنْدِقوِيو ةغبانلا لوق هنمو ةراجلا نم
 بجحابشل ران لْثِم ِلْيَل قراطل اومْشأ اذإ سيق نارين امنإ أ

 ىا درقو نم ىلخار تحابح عار ا يبل لا ان نم ىلخا لثملا ىف لاقي
 0 قدص لاقي ةيرجهلاو رابتخالا ءايلا نوكسو ءاهل مضب ربخل مثربخو بحابح

 نفاش ٍبسابس نلبو بسبس دلب لاقي ةزافم لا بسابسلاو بسبسلا بسابسلا بارسح ريك

 هام ألا كالا | ىف عوني م ملو ءاهوش ىهو ةوشأ وهو ميف اهو اهو هوّسو اهوش هوشي هاش ةوجولا

 لودعم عحللا عحللا قو ةوجولا تفاش ى ارتلاب نيكرشملا مر نيح مع هلوق هنمو

 0 هلوق هنمو هريغ ىف ا نقو يا ىف عقي نا هلصاو عكلا نم

 ىنأ نعو ولا ليقو ميمللا وهو عكل ىنب عحل هيف سانلا َنعسا نوكي نامز سانلا ىلع
 هداف مكل :| كلامنا هجر نمل اقلطواف عع لرد نإ ديعلا برعلا دنع عكللا نيبع

 مهانعبتأو ليزنتلا ىفو ريخل نم «دعبا ىأ سا هجنق لاقي نعل بق ىنعمو ريغصلا هب دارا

 ةريع هترعو رّبح ىأ ةريح هنلع نيحوبقملا نم مه ةمايقلا مويو ةنعل ايندلا هذه ىف

 ال لاق هناكر ىصملا ىلع نسلا باصتنا ابس انوعسوت ذل عمدلا ةربعلاو هيشغ ىا هارع

 ىلع نيبوصنم انوكي نأ زوو ابنع انوعجوت دلو هلوق ىف ابتع كلذكو اعساو ايس انوبسن
 حسو ىا سفن ٌثبلا قانخ سفن برك ى فل ىوري دقو نزح ىل اًناف رهظملا نمزبيقلا
 نم, لجرلا ءيرودخ ام لصألا ف قانكلو ةعس ىف ىا ةرما نم سفن ىف نالف مهلوق نم

 رعش رعاشلا لوق هنمو بيبطلا فارعلا ايفاح افارع نزال نشا ثيلاو هريغ وا لبح

 ِناَيَمَه ان ْنِإ دخن ٍفاَرَعَو ٌةَمُكُح ةماعلا ٍفاَرَعِل َتلَعَج
 بيبط انهاه دارملاو ىصولاب فراعلا فاصولا ايفاش افاضوو ىنهاكلا نود وه ظحاشل لاق
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 9.فا همن ع
 قرد ءانلج قاف ءاَليِبَس اهيف ىِحَتَي الو ؛اًليِتَع ُلِلَم ال انالكو

 كارااسلاب كيشم رصق 3 ىلا انس اهلالظ ًاّيَقَتَتو , اهلالخ

 5 هو م و

 اكس مدختل مانمسانف ,ديبع نم ةرمز هنودو 2« تيدح نم

 ِكْسَم ىف مهنم الك انْمَقْلَم ,ءاقتسإلل ٌةَيِشَرأو ,ءاقترإلا ىلا
 !ذغلا ىذه 2 تكلا اهّنَيَأ انلقف ٠ ءريسأ بو :ريسك

 211 اهل انيك ؤكب اهو هس ارشاالو ::هادقلا اوقيجت د
 بديكحأو ىدعللا ىدالاب ٠" اانقن ىرتمأ لبق نب ثنكو

 الو. ل اتمراسمو اهريغ, قو كايتف كلي نم انيق امو مدلا ضعب ىف اليتف كلم ذل انالكو
 سوج لزن مف منلا ضعب ىف اهلالخ سوبع انلبقاف ةريرزشدل نا ىا دايس اهيف ىرتهي

 رابخالا لجرلا سوبجي امك اهيف ام اوبلطف اهولّلخت ىا رايدلا لالخ اوساجم ىلاعت لاق اهلذلخ
 تاّيفتو اهئفتسيو لالظلا عينتي نالف لاقي عّيتتلا ويفتلا اهلالظ اًيفتنو اهبلطي ىا
 ب اعف هلوق تاع لسا فاتننر اهيانكو نسر انينايفا ف "تلخد ةرعقلا
 ىيشلاو ىيشلاب لطم ىا ديشم رصق نورخاد مو ه اع لئامتلاو نيهلا نع ءلذاظ
 فيفذقلاب نّيشمو نيَقَم رصق ليقو هصّصج هداشو هريغ وأ صل نم طداشلل هب د ل ع ا لك

 مهانميانف سيشم رصقو ىلاعت هلوق نيلوقلاب رسف نقو عفرمو لوطم ىا ىنعمب نيدشنلاو

 ةرشع ةنماثلا ةماقملا ملا حرش ىف ة 2 ةهمانملا حاضيبا رم دو ةراسملاو ةملاكم ا ماسنلاو ةمنانلا

 قيعض نلج ىف ىا ريسح كسم ىف لبذل املا ءاقز عمج ةيشرالا ءاقتسالل ةيشرأو

 انإلف نيقل لوقت امك !نهو عجوتلا نيش مثنم ت ا” نا ديري نلكل كسملا روسكم هناكز جاع

 رعش لاق رشلا ىداب ىا نسا نلج ىف وأ رمن بوث ىف
 هيالاعقلا كوستا ىاانارق اروطَو*« ١ اهداف كوسم ى انارق'اًرْوْطق

 عئارعا ع نومدقم معنا دنيريف ناغورلاب بلاعتلاو الا فصوت ليل ىركبلا لاق

 0 از دقت باكي ارقام ل ءادرس الو ءانقيبب ارهاق اكلو+ ؛ اموي" منع: نوغتارو: اموي
 : عفن الو مهلوق نحت لكاط لو زيم:ذلو وامل بكندا ضانمأر امل ىإ نحابتل ران مهران انيار

 1 ا اهف هثيدح نمو ةزمح لاق بحابذل ران نم ىلخأ مملوق ى رم هلضاو

 نأو اهنم سّبتقي نا ةفاخم ليلب ران هل نقوي د رهدلا قلاس ىف دايكب برعلا نم ذاج

 ال ران لك اهب نهّبشو قلت ىف هرانب لثملا برعلا برضف اهأفطا يتسم اهرصبأ مث اهدقوا

 ىءارتي راط اذا رم« حانج هل باّيزلاكر ثاط وه بحابلل ليقو بحابخل ران ليقف اهب عفتني



 عع ا ١

 نأ ىلا ؛ هِتاجنَم قيرغلا َحَرَف «هتاجانمب ٌحَرْفأو ,هنايفعب ىرَثُملا
 دس يا بيننا تا فس سديم

 و نه

 نيس م 0 سا 0

 اديك عوج
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 و ع هع 9و -ِهَع

 , ةريملا 0 سس 0

 ىرقملا دجو عفا رسكلاو قل ردصم رسكلاو مضلاب نايقللا هنايقلل وهل وذ ىا وهل
 بهذنلا نايقعلاو سجوتو اهب ىجو دقو نجو ةنلغب هل لاقي ةرسصلاو هلاو حرفلا دج نجوا ناكر

 ىلع ىف نماع وأ ميرلا ةدشو اهلقتل ةنيفسلا بونج نلام ىأ بوند نفسعو صلاخل

 بوبخلل نفسعو كوري لقو ةيادهو لصق ريغ ىلع هعطق !ذا:قيرطلاب يسع يرم هدفت

 لاق جاهو ب يوطضا اذإ نع رعلا يحير يقفون تح ع بوبشلو ءاهلاو ةيعملا ءاكإب

 ىنعي ناك ام ودعلا نم برض وهر ببخل نم ذوخأم هنارجلا غب بح ىا بخ عباسأ
 لوقت ميرعسن ىنعمب امزال نوكي نا زوجي جيرنل >شيعلا وفصو رجبلا وضر نم هيف ناك ام

 هلل ني نا يت اا كل عال نيبال كحل
 انتنيفس مدخو انتقفر وا انسفنا ميرنل ىنعم او حارتساف هنأ هحارا لوف ب دعا

 ةتماقلا ةماقلا حرش َّى صايتعالا حاضيب أ قبس ىقو هعانتمأو هنفعم ىأ ريما صايتعا

 نزرحا فقاوتلاو لسكلاب لمالا ةرمخ كردي ال ىا دوعقلاب دوعلا نجزرجب نل ةرشع

 لوو ام رابتعاب هاّهف نصغلا دوعلاب داراف نيصخل ناكملا وهو زركل ىف هتلعج اذا ءىتلا
 دوعصلاب عطقلا لبق الا ىج هل نوكي الو عطق ام دعب الا ادوع ىهسي ال هنال كلذو هيلا

 ةهبزعلا ليقو ةوقلا ةريرملا ةريرملا نم فعض ىلع ةريزالرب ىلا ةنيفسلا نم جورخلاب ىا
 نم هلتف نتشأو لاطو ىطل ام ريرملا لصاو هتوق ىمكهسا ىأ هتريرمو هريرم رققسا لاقي

 ةعساتلا ةماقملا حرش ىف «ريسفت مقا ءارتمالاو دازلا بلط ىف ىا ةريملا ءارتما ىف لابخلل

 رعش قرير لوق,لنع

0 



 د

 , هسمهش نيع ةَقِرعَم ”ةسوج 0 يل سنو , ةوالتلاب انتاوصأ

 ىل َلاقف « يبورسلا 525 , يللا ركل َرْكَك 0 تدل ماه لقف
 و.ه+< ا

 ترفسو « ءوفسلا ذ خدنيح تدم , الج نبأ قخب لقو 2 ىلب

 او وو زطجلاو هك 0 - 0 ذإ ناي -
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 000ر1 ىلايلت سنار ةءارتلا ةرذاتلاو تعفترا ىأ تع ةوذاتلاب
 نهرا دقللاا لا !يوسنم يللا. كلاما ١ هتاذو شفنا ةفزغم قى :هسق# قيلعا ةلفزعم ٠٠٠ هقوص
 راهنلا لوا وه ةزمح لاقو رمقلا وه ليقو عبصلا وه لبق لج نبأ هرعق كردي ال ىذلا
 ليثو ىنب مَ لوقب تحاو هنيعب لجر مسا هنا معزف ليوانلا اذه ليلخل قلاخو

 رعه يىايزلا
 قوفوخت ةماعلا عض ىتم ١ .:انيانكلا عالطواذآجب نبأ انآ

 03 ةاراكلا ى علطي اكتاف ناك اذه داج نياو ا نس ل
 ىقن لجر مسا لج ىرهوجل لاق روهشملا انآ هانعمو دعب نم لثملا هب برضف لاجتلا اًيانت

 ال اهوحنر برضوا َلَمَقِب لجرلا ىٌّقُب اذا لاق هنا رمح نب يع نع ىكحو ىماملا لعفلاب
 لَعَف نزو ىلع هنال الج نوني مل لاقو تيبلا ذاج ىبا انا ُميَعُت لوقب لدتساو فرصني

 مناوهو اره طّبأت اكةيهستلا لبق هيلع ناك ام ىلع خت هنال م نيبلا ىق ةلإ ضيلو

 قِرَبو اًره طّبأت لثم ىحمت امناو بارعالا نوكي ال مالعلا نم ةلمجمب ايه تيم اذاو رعاش
 ارد طشاتي قءاجم لوتقتو تيزي ينب فاوخا نيثب رعاشلا لوق ىف ٌكيزي ىّيو هر
 |!ذه ىلع هريدقتو كيزي ىاب "نب نارها تملي قرا ةيلزنو ءاؤم فاس اجر زاتو ارم لتأح تياور

 لاق ةبباكشل هل لاقي ىذلا وهو خوو هرما ذلج و | اهفتكو زومالا ذاج هيف لع ل

 لعف ىم هلقنت مل كنال هظفل ىلع هعت اًره طّبأتي تررمو اًره طّبأت قماج لوقت ىرهومل
 لك كل ذكو هربيغت دلو هّيكَت نا بجوف ذلجر اعيمج لعافلا عم لعفلاب تيب امئاو مسا ىلا

 طقأت اوذ نءاج تلق: عمج وا ىتثت نأ تدرا نآو اًبح اًرذو هرحن قرب لثم اهب ىقبت ةلمج

 هسفرعو ىعي لل فن :نع ترفس كلذ وحر مملكو اههالك لوقت وا اًره طّبأت اووذو اًره
 ىلإ ! يب ارك كرماو كاحضي هلوقعينمو :نضحانملا قهرلا وعر رجلاو + +هسفن ىتقوص ذاب قمن
 اما ندعي شيف لع ءامكاتس وأ ةتعسو ةوج اذ احونفم ىأ ىواضيبلا لاق وه اك انكاس

 نامزلاو صو اذايهزي وبشلا اقداهز نم ققرا!ىا"كسفن :علع:ةرآو هأر نشمع هنمو هنؤواج



  وعوا/ لبي

 :ةكصن 5 يدر  ةدوخأت هن نع 6 عب م

 ءاعر 57 22 اهب 2 5 ليها اوربت
 دنع ءرفَسلا زرح هللاو 8 « ع ام َنوُرْدَتَ لاقو ؛ عابملا ةَكيَص

 3 0 جوم اج اذإ ءّمَعلا نم ُةَنْبِللَو ءركبلا ىف مجريسم

 : اوت نيب هم نيو اجتيرب ناتوطللا سند
 م عا ناوقلا ىا هب تعّدص

 هسا يت هس ل

 0 , اهاسرمو اهارجتم ه هللا مسد ,اهيف اربكرإ لاو ااا

 تسي حقف انأ اّمأ لاقو « نيِمركم لا ه هللا نامع وأ ,نيمرخملا شلننت

 تكسو « م تا

 , نيدهاشلا ريح تينا مُهَللَأ حهشأت « نيدشارلا ديك مكب

 هم « 5و والظلا ىدابلا هئايب انجح ماع ند كراش لاك

 لها قلع هكا يح اوراعنت نأ لهل لها ىلع ها نخا ام لاق هنأ هضر ىلع نع ىوري ام

 لحي الو هلع ىلع تكني نا ءايعلا نم دحال لحي ال بعك ىب دمحم نعو اوعي نا معلا
 ىتعم هلك نيوعتلاو ةذاعم او ةذوعلا ةذوعل لئسي ىنح هلهج ىلع نكسي نا لهاجل

 رخافملا ىا ىفايملا ةححص ىنيرثعلاو ةسماخل ةماقملا ىف رم نقو ةّيهعلا مخل ىهخ نم

 رفاس عج رفسلاو زيرح زرح !نه لاقي نيصنلل عضوملا اضياوهو نيوعتلا زركل رفسلازرح

 اذ) ”ةرتفطشسلا كإ نحرخا أ أروفس رفسا ترفس لاقي بهو بحاص ال ماع

 0 ىارطسي ام ىهو و ةروطسا عمج ريطاسالا اهالت ريطاسا دعب عفتراو رخز ىا شاج

 اةهراسواو اهوار ىا اهاسرمو اهارجي اهفشكى أ اهذاج اهريغو تاياكتلل ىف لهتسنو

 مرغلاو مرغلاو مرغلا نم وهو «ريغ وأ بحلاب عاوملا مرغم ا نيمرغم ا نينا اهارحم كوؤرو
 نكلسو كلذ وحنو' ةيعلا وا ةلاسرلل ىّدواو لسوملا غلبملا نيغلبملا م اقم وادا مزلب ام

 انتتاوصا هل تو نيى.سارلا ةد* ىلا مكتوعدو عنلا ضعب ىف ييومارلا
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 لي
00 

 رذاح بوكر هيف ٍثتبكر « ىدوازمو ىداز تبكعتساو

 عرشلا 0 ؛ ةَعلْقلا ف نعرض 07 0 هسفنل 0 يا
0 

 , معلا ركل ا جمل كيلا كْنُلا 0 ةآ 100 فتاه
 نم 0 او ىلع ا 0 د دامي

 قدا ا 0 ٌليدتل قيلتلل هش

 ىلع انْعَججَ ليِقَم .ىوس ِهْبَي امو «ليقت ٌرْيَع هلظو ؛ لبر

 00 سا اذا هيلع نوغاملاب لحبك ال ن نأو ءهّْيَلِإ حوت

 ا لاف مث ءكنهلا كيلاسَم نم , كلل كلام ٌدوعأ لان ءكْلُقلا
 01 0 لافت هلا نأ ,رابخألا نع ةآوقُنَملا ءراَبْخَألا ىف انيوُز
 ا نكعت نأ هانغلا لع دكأ قح ءاوُقَعَتَي نأ لاهل لع

 ران دوز عمج دوازملا ىدوازمو صفقلا وضو داوس عمج ةدوسا عمج دواسالاو قالطالا
 ءهبطاعمو ركألا كلاهم نم ام لاس هما هاجن نا: كلذ وحن وا اموص وا ةقدص هد-مزتلا هنا ىعي
 ةعلق لزنم اذه هنمو#ةعلقلا ىلع اوعمزا لاقي لاحترالاو ضوهنلا ىف ى) ةعلقلا ىف انعرش
 ٌرعاوض نم ءاج اذا سلاجلل هنع علقي ىذلا وهو ةعلق سلجم سلاجلا ٌرشو اًيطو نكي م اذا
 ىتغاو سغبب سغو اوسغ وسغي لمللا سغ ىسغاو عارش عمج عرشلا عرشلا انعفرو هنم

 رانلا نم ةلعش سبقلاو اسبق هران نم ءاطعا ىأ هسبقا كران انسبقا ملظا اذا ىسفُي

 ليقت لع كّلِظ غلوق نموه ليقت ريغ هلظو ىنعمب ليبنزو لبتزو لبيب دز لاقي لييز ىف
 لاقثتسا اثم. صل ايف ىريرال لوق ىريرال لوق دنع نييرشعلاو ةيناثلا ةماقملا حرش ىف «ريسفت مىقن 3

 اهجونج محي مج هيلا حونجلل ىلع ةلوليقلا عضوم ليقملا ليقم ىوس _هلط داربتساو هّلظ
 ةسداسلا ةماقملا حرش 3 هحاضيا رم نقو ن نيبلا عفانم نوعام لا نوعاملاب لام ىأ

 ىفزذح هنا لا قاتيملاو دهعلا نخا ام ىا ملل اوهعتي نا لاهل ىلع نخا ام ىنيتدلثلاو
 ىلا ةراشا !ذه ىفو ملعتلا بجوأ: ماعتلا بجوا ايفىعم او سابتلالا نماو لاعتسالا ةزتكل



  وعووه 0

  اًروط تأ , ىراَهملا روِهُظ ىلع ؛ ىرارَبلا َبوُجَأ نب «ىراذع

 زامل تولتو , لِاجملاو رلاعملا تيل ىح ءاروغ تا كلما

 يمارس ٌتْيَصْنَأو ؛ ميانملاو كيانسلا تنمذإو لفل

 0 تلم ؛راحعب 3 ل اسم قو ءراككإلا تلم اًهف , مساورلاو

 ل 0 هيلا فلغتت هرايسلا كذفلارايتخاو رايتلارابتخا هللا

 ةرضنقلل ىلا برضي هّيزو هتاين لوا ىف رعشلا نال ىرازا ٌرضخا نم لاق امئاو ىزارلا لاق
 لوتساو دوسا ودقعاي دارآ اذنإ لاق نمو اهوكرأ سالاو ناكرلابزانعلا كودتتلا هته [14
 «هترضخ ةٌّةشل رضخالا ىقبت برعلا نال سكعو طلغ دقف دوسا رضخالا ىقبت برعلا ناب
 دوسأ رضخالا مثتيممت نوكت نا مي الف منع لقني 2 دوسالا,ةيعست اماق درسا ك1
 رضخاأ هب ىنعو ئرازأ د دوسأ نم لاق ول ةتكعلو ةوسأ ياعم دوسأ قعمب رضخا لاعتسا ىق ىريرفل ةّج

 تفك, ام هجولا: نم رازعلاو تدد ا لقب ىرازغ لفي غلاعتسال اقباطم كلذ ناح

 نيدشتب ىراهملا ىراهملاروهظ ىلع ىحللا لسا ىلا نذالا ةمهتل ىذاحلا ليطتسملارعفلا هيلع
 وو نادبح نب ةرهم ىلإ ةبسن ىرهللاو ءايلأ نفتح كنف نإ قونلا نم ةيرهم مخ ةآيلا

 0-3 هد لهاجلاو مالعا هيلع ام ضرالا نم ملاعملا لهاجصلاو ماعملا تيلف ةليبق وبا
 ىيلف ار ا ا هسأر تيلف لوف هنمو نشتف

 57 جرا هيريدت اذا رعقلا تيلقو مديفاع ىآابوطتو فيدو ل 00
 تيضناو ليالا رافظا مءانملاو ليخل رافظا كبانسلا مسانملاو كبانسلا تيمداو ءهيئارغو

 نم ةعمار عج وهو لبالا اهب ىنع مهاورلاو ليخل ىنعي ةقباس عج قباوسلا مءاورلاو قباوسلا
 تناك اذا موسر ةقانو اهسر ميري مّبر دقو ليمذلا قوف لبالا رهس نم برض وهو مسرلا

 نامع قوس راح راعتب ءارعصلا ىلا زوربلا ىا راسالا ريسلا ةّده نم ضرالا ىف رْثٌوَ
 كو ام اخيرف نوتات نامع دالبو رف ىف عرف اهاسرم لحاس ىلع ةريبك ةنيدم ىهو

 ةنيصح ىهو نامع ةنيدم اهنم ندم ىهو لايجو نوزح هنع نعابت امو لامرو لوهس رجبلا

 ةشورفم راجنلا نيكاكذ اهيفو ةنيدملا ىلا ىرجمن هايم رخالا بناكل نمو لحاسلا ىلع
 ريعشلاو ةطنكلو هكاوفلا بورضو نيتاسبلاو للا ةريتك ىهو رجالا ناكم سافلاب

 صاشم اهزاوحا ىقو ناععب هيلعف قزرلا هيلع رّدعت نم لاثمالا فو ركسلا بصقو زرالاو
 ىدواسأ جوملا ليقو رجلا ىاراّيتلا ابس نب ناعب تيه نهلا زاوحا نم ناموُّولؤللا
 ىلع ةعتنمالا انه اهب ديرأو ةنفكلو ةناجالاو ةوهأطملا .لثم قهو اهتالآ صوخت رادلا دواس
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 هةينامعلا نوملتلاو ةعسانلا ةماقملا
 بع. نبا 1ك

 لقَيو ؛ىرازإ رصْحأ حم تمل لاق مات نب ثراخل َتَدَح

 ةرابع هييطو تاهيمالاو 1 ل 31 ل ف ةريطلا ١ اوريكم بو ريت ىإ. الايتخا رطخ

 ليقو ةدايزلا وهو لضف عمج لوضفلا ىلوضفب ال مضارعا لاقيو مقالخا ةراهط نع
 رعش ىئننملا ٍلوق نم ىزيرخل هخس تيبلا ادعو ىزعي الاامك لوحدلاو قيل !لوضفلا

 ىدوُدْجي ال تغفتزا سفنبو ىباوفره لب َتْفَرَع يوب ام
 ريمح كولم نم كلم ليقلا ىزرطملا لاق ىلويقب ال ةدنك كولم ىنم ءبسن ىلا راشا
 نيش هنآ ل ذل م ويف ناكو لصالا ىلا ارظن لاوقاو ظفللا ىلع ءانب لابق| هعمجو

 ىف لويق اماو هلوق نفني ىا لوق هل ىذلا هناكو اولاق نّيم ىف نيمو نيه ىف نيه لثم
 ند هعمست مل ناو ظذللا رهاظ كع ءانب اهلائماو لويذو لويس ىلع سايقف ليق عج

 لاق هباع ىأ ءاقعلا دعب رمبلا بدجح هنأ كثي نذل قو بيعلا بدل :هباع ىأ بدالا بردح

 5-0 5 ع خخ 5 ٍِ ةمرلا 2

 هداج للعت قلخ ْنِمَو خر ١ ِقطْنَمَو ليسا دح ىِم ِكل ايف

 ىرت ىا:بهللا ىنعدراو بعت ىا بادو لطابلاب لذعتيف هبيعي ابيع هيف سبي ذل ىأ
 هنعدوا لاقي اضغلا رج ىلق عدواو مو ىنعو هنا مث ةسماخل ىف هلوق لثم وه رانلا ىف
 ء ةعيدو «سنع نوكيل هيلا هتعفد اذا للام

 نيئالتلاو ةعساتلا ةماقملا حش

 ملل ىلا عولبلاو تابنالا نع ةيانك وهو" ىرازا عضوم ٌدوسأ نم ىا ليف ىرازا رضخا نم



  وعورس
 رم ١ ناكل دكا هر ىتح «نتافلا هنايّبل يلاولا هَبرقق لاق

 0 ,هليد 0 5 ص

 كر 06 ف جرخ اذإ ىح 0 58 100

 فس ع اه تيلمو تيا اه تينف هل تلق « هباغ

 ,الايتخاّرطخ 00 ؛ لاغك هلل اًركش لاو الأَلَمَو ههجو

 نم لاكش برقا 0 نذل برقلا طرف ق لتم وه نتاقل نعقم نعقم بنعلا لوا مرصع

 هلأ اذا ىثم وه هذض ىتو رازالا نعقمو ةلباقلا نعقم ىثم وه كلوق لثم |!نهر نوتضلا

 000 ء|نعف هكا ضرف 0 هلين بوبس نم هل ضرف ديعب ىأ ايرثلا طانمو

 امولعم ايش هيف هل مر هانعف ناويدلا ىف هيلا ضرف اماو هانغا ام ادن نم هيلا ىذا لاق

 ةماقملا حرش ىف هحاضيا قبس بيسلاو بيس عج بويسلاو ةموسرملا ةيطعلل ضرفلا هنمو

 لوطب نذا ام لوثملا هب ىعس مث باصا ىنعمب لاني لان ردصم لسالا ىف لينلاو نيرشعلا
 0 لينلا:لوط ىزارلا لاق هيف لوقلا مكقن دقو ىنغلا نع ةيانك ل يذلا لوط هليذ

 ءاليخل ىوذو نيفرسملاو ءاينغالل نوكت اهنا بلاغلا ىف ةليوطلا لايذالا نال ىنغلا نع
 رتختيو سيم لاملا بحاص نا نونعي نسايم لْيَزلا ليوط ّقنَعلا نإ ع اولاق !اذهلو

 رصقو مكللو لاثمالاب بقلملا انباتكىف هرئاظنو كلذ اندروا دقو لاق 0 ةرازا رجيو

 روبغلو ةهعنلاو رورسلاو ةّدللا ىف هيّضقي نم ىلع رصقي امنا ليللا نال ههفرتو ههعن ىا هليل
 0 درعش رعاشلا لاق |نهلو

 راخالا اهنَم ٌرَشْنَتَو ىوطنت ٍلهانم م انّلل ىلايللا نإ

 راَصِق رورسشنلا َعَم نهلاوطو ةَليوط طرقا ع عم را
 رعش ىملاسلا مساقلا وبا لاقو

 5 بيوالسما نتا

 رم دقو لعتلاب ملا توذذح ملف 0 نوخأموع 00 7 حرف 9 0  نالذج بلقو

 لقاح لع نا ا 0 ةباغلاو باغلا ىلاولا 0 نع ىا ةباغ نفكر



 تقلا ير

 امهعاههجا ضقيمل لخبلاو دمدلو

 هليلخ بريك سانلا 4 مَسلاو

 لال هلارمأ لع مجشلاو

 بشد نم كانك كح اع ذَع

 ةعئار لم هنم كّبيصت ل

 000 22 راف يي

 -- وعورب
 ارح 58 ع 15 ليح ىَقل م

 انوقم 0 فكلا دماشللو

 اعيكبتو امد حب هتعسوي

 انوهبم كاو كنج ىدتجت ىري ىتح

 00 دوعلا كيرت نامزلا نم

 5 لاخل كلت م ل

 ات اج لا اوال أن :َتْنَمْح ْحَقَل 4 ىلاولا هل َلاقف

 مظن / ضْعُم وهو رس
 مرام وا هلسع مك ةلالخ

 مرصع نيا اهنوك اهقادكم

 وهو اقوقدمو انوعم ىأ اتونفم ىرفهول نع «هنرقح ىأ هتيرذزأو هب نرصق اذا ءب

 اذو ابض اذ ليق دقل ىتح سنلا ضعب ىفو ْنَظ ىا ليخ دقل ىتح لاكل ىلع بوصنم

 لوكقطت نونلاو نم بسلا سعابت هنع دعابتو ةرشع ةنماثلا ىف هلوق لثم !ذه هلوق انوح

 لئكيكف قلص را بر-هتب ال هنأ كلذو سلا د درب ىحح كلذ لعفأ دل نيبانلا 3 برعلا

 رعش 0 و هير كلذ نوكيف ةاقراهلا يفر جرلا لبقتسا سطع اذا هتال دري

 ادرع اًدارع الإ ادِرَي نأ ىِتْشَي ذا اًدرَص ىلَق عض

 نرثكي اللع لاملا عنم ىلع جمقلا لّلعي ىنعي لل للع هلاوما ىلع يقلل نين دارعلاو

 ىري ىققح_موللاب دحا تاكسا ةانعمو قينعتلاو عيرقتلاك نيكبتلاو نيكبتلاو ملا هيلع
 لبق ىا اتوكذم دوعلا كبرت نامزلا نم ةعئار لبق كنتّيطع بلاط ىا كاودج ىرددجي

 كيظعو اتوحنم كدوع كيرذ هلز اون نم ةلَز انب كفوخيو هيئاون ىم ةبنانب رهىنلا كعوري نأ

 ةلاحخل كلذ نيبحا وا ىا اقفل اريك لوا ىإ نكن اتوتبم كتوق لبحو (ةونفم

 هيلا رظن غلوق لثم وهو هيناج ءىت لك ضرع ةيحانو بناج نم ىأ ضرع ىنع هيلا رظنف

 نحأ عضو اذا ضغا نم وه ندم راو لشنا مث زع 0 لثم ضرعو ضرع لاقي ارزش
 اذا زير رمالا ز ار نم ههش برج ىأ لالخ زرو عى ىقلل ةهاركلا نع رخالا ىلع هينفج

 هبيترتو ةرد دقت ىف اور اذإ هسفن ىف هّمالكو 2 هنمو ةردقو هبرج



 تسر هيتس سر

 اب 50

 كك ا ل
 مدس يل

 سهو هس سنع

 ءابضتقم دشناو «

 بدأ اذ نعل د تيب نرفحت دا

 ونهر ون همر

 طيح هاا - كفرعب ناو

 ل داش لَم ىتقلا لاموِي
 نم 2

 ةبهوع كي ىرتشملا ىلع امو

 نصف نع رّذعلا 0 0 ول

 0 ل

 انورمس لارا َقّلُح ادب نأ
 انيكس ناك أ نسل اذ ناك

 انكم َتْيقْلأ نم كِئوَعب سَعْنآَ
 اقيص 5 نابكرلا دلقانت مع

 اتوقاي ةاطعا ام ناك ولو 1
 3 زواج ام لإ ٌبارَشآأ اذ
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 نم ِكسِلاِرْشَتب ل ّ 0 قست 7

 ىأ لما الك رأد ءاجرأو نيرشعلاو ةيداكل ةماقملا لا حرش ىف هنايب رم فافشتسالاو لمن بدم

 3 باغفنقالا حاضيأ مدقت نقو كاجترم ىأ ابضنقم قرتحا قارغوتقا ةنييطع ريدا

 ام لعفت نا تيبا ةانعمو ةيلهاجل ىف كولملا ةيحن اذه ناك ىنعللا نيبأ ةبطخل حرش

 رعش لاق ىم اهانع ىلا ىمو نعللا هب بجوتست

 هيلا اَلِإ ملي نق ققلا لان ام لكل

 اًيضارتعا عقو !نهلو نعللا هركي نمم سا كلعج ىأ اقول اان نمضتي ىنعللا نيبا مثلوقو

 - محي ىنبا لاق اهكفاثلل بلاط لوالا نيظفل نيب

 نامجرت ىلإ يفت ُنَجَوْحَأ ْنَك اهتفلتيو نيناملا نإ

 تابن ال ىذلا رفقلا ضرالا نم توربسلاو جاتتصلا نيكسملا تيربسلاو 1
 حن نمر اعتسموه داتاس كاتأ نم كفورعم لذبأ ىأ كافاو نم كفرعب مقناو هيف

 ىقو قرولا .طباخب ةبش ةليسو لو ٍةفر ةقرعم قباس ريغ نم لئاسلا طبتضلا اطيتخحم كسلا

 ىدياب اعيرص ابورضم ىأ اتوكنم ةرشع ةعساتلا ةماقملا جوش ىف طبقل حاضيأ قمس

 لالا يجرد نائل سي كرف نع ردبعلا ىاستؤرلا الل « ينال ككل
 ىق ٍنِطْفلا لقاعلا نع رذعلا قاطن قاضل نجلاو نملل باستكاو ةورم ا ليصممت ةورتلاو

 كلذ هبلط ىت هر دعت ال ىدعي | هَشْيعِر نم, لضف امل هيعشو,هتوق: ءارو ام ىلا همر قروب هكشط

 قثعلا نيللا انيل ىنغلا وحك ىنت ةرشع ةقلاثلا ةماقملا حرش ىف هريسفت قبس بابنرغالاو

 نتبرزا لاقيب ءىقلاب نواهتلا ءارزالا كسملا رشنب ىرزاو الأ ناقيل اههو قنعلا ةحاص ليقو
.02 



 9 رس

  وعوو ل

 ااا نكبلا هللا نشحل انك نييسأو ,كيلغ بي ام
 :كتكحار صيت وأ :كراد مأو « كرادزأ نِمَع « كراذع ىوْلَت
 الو ءَدَحَم نم حت ام 0 ؛ كَحامَت زاتماو ؛ كحاتمأ ِنمَع

 و 0 0 0 أ راج
 ن سس

 شا د رض كفر هسنا ها دعا

 هقكيرقل م 012 تنفطت الق عيا نأ ىلاوللا مر

10 

 ءةدنرف فافشتساو « تحفز ءاريتسأ قف ىورج قرط : 55

 نأ نم هيلا بحا مركلا ىلع ةجاحل ضرع ىعي ىطعملا ىنعمب قاثلا لئانلاو لّونم ا

 كلذ تلعف دقو هتيعار ىا هقح نالفل نبجوا كيلع بجي ام ىل بجواف الع اطعم

 بلط ىا كحاتما نمع روزي راز نم لعتفا وهف كراز ىأ كرادزا نمع هقح اباجيا

 ىا راقما كحامب راتماو ةرشع ةثلاثلا ةماقملا حرش ىف حايتمالا ريسفت مّدقت دقو كنم
 دحي لخب نم ىأ دمج نم نجي ام هلغذل ةريم كحامس بلج ىنم هانعم ليقو ةريملا بلط

 لاتسم داب الاب ناني نسعلاز !فرصلا قيكملا نبا" لاق |دجامو |ديجم راص مركو رصنك

 نأو لجرلا ىف نانوكي مركلاو بسللو فرشلا ق نومّدقتم ءابا هل ىا دجام فيره لجر

 نشرتساك ىدنغا اداشرو |سشرو !ىشر حرقو رصنكس شر كشر دلو ىرعتلا غل ءآبآ هل نكي |

 نشح لاقي مزال دشح نا ةغللا نيناوق ىف روهشملا نا ليقو الام عمج نم ىأ دشح نم

 ةدكاعلا ىرهوكل نع داع ةرشاعب ادب ناو ايّدعنم ىريرتل هلعتساو اوعقجا ىأ موقلا

 ةندق و مص وذ نالفو عفنأ ىا اذك نم كيلع ٌدّوعا ءىتنلا !ذه لاقي ةعقتللاو قلعلا

 لصا هسرغ ام ةرم ىا هسرغ لكا بقري قفخي م ىا بهي ١ نفطعتو وفعوذ ىا
 ادد دنت ديطم بضربو 11 ا يلا ل

 ةغدابلاو هداجعلا 2 انغاه ديراو ا طف عمدا رثكوا لق قاصلا مآل ةقظنلا 3

 ىروغسا 5دنز ءاريتسا ىف ركفي ىا ىّوري قرطاف هل ةدام ال ىذلا ليلقلا ءاملا دقلاو

 وا وابغ هبع هيق ىري اموه قيسلا ننرف «دنرف فافشتساو هنم رانلا جرهتسا اذا ننزلا



 رو

 دلال ل ة 5 قل اذإ «ج اتحمل ةيحت يلاولا ّىَخ قالَم

 :قامحألا 2ك تقذع 8 0 , مهلا تينكو ررذلا تيقو مع

 :تاجاحلل هيلا تعفر :تاجرؤلا 2 تلعفر نمو: لامالا ك7 ْتَقِْمَأ

 اع 0 3 0 ”اوو ا أذا نم ا ةماعلا تاو

 5 هلل ]ذ

 0 0 5 ديمع هللا دج فرعا دقو ريتا

 : كمّرك نم ٌبئاوَرلا قرقو ؛ كِمّرَح ىلا ٌبئاكرلا جت
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 ناكو ؛كتقحار نم ٌةَحاَرْلا ُلَرْنَتَسَُتو ؛كتحاسب ٌبلاطملا لوقت

 مش ىلإ مث ءاهيَع كيَدَل هثاسخإو ءاَمهظَع كيلع هللا لضم
 نم كّتدَصَق ؛َباش َنِح تاس مدعو قارنا د َبِرَق
 كهاج ل , ةعفد كرتحب نو لع ' ةحزار ةلاحو , ةحزان ةلح

 0-5 لدانلا لدانو ,لداسلا لْداسَو لت ليمان , ةعفر

 رافتمم ره هب نعلم نم ىإ لاعالا هب تك ذع له: !قلقلانيتكلا ىذلا
 هنمو هلتثم اهقنعاو هنول فلاخت ةفوص اهفوص ىف نطبر اذا اقّذَع اهفّذعي هناش ىذع نم

 زرار لحفل لفذألل ةمرح عج مرد مارتحالاو ةمردلل نذل ىا م مدل لل لهذل ةسابكلل قّعلا

 ىف هيلا نيودعي ىذلا نبسلا نيعلا كرصم نيع ميم _ىنمو 0 راع هلها لجرلا مَرَح

 ىدعب برت نثتئويو ركزي ةعيفرلا ةينبالا داعلا كرصع دامعب هنودصقيب ىأ 7

 هنل راض هنن يفتسا ىآ (قاردا ثرداو ةارتلاب قول ةناكرقتفا: ىإ لكلا 60
 ءانغتسالا نع ةيانك وهو ابشع دجر ىا بقعا باشعالا مدعو بارتلا ردقب لاملا نم
 ةقانلا نحزر نم ا تققر اذا هلاوحا ١> نحزارتو نالف لاح ٍتحزر لاقي ةحزار ةحزاو ةلاحو

 ةففولا مضلاب ةريغو رطم ا ىنم ةئفنلا ةعفد لازهلا: 8 لشو ءايعالا نم اهسفن نقلا اذا

 ميركلا .ىنعي لئانلا لئانو لئاسلا لّداسو لضفا ليماتلاو ءهتيبص اذا ءاملا نقفد نم

 ةعافش نم ةيلا ٌنحا وهو هيلع كنجاح ضرعب حرفي هيلع فات نضرعو «,توصق اذا

 ىغهج وهو ةلئان ررع) ام لاقي لاونلاو لانلا لثم ءاطخلا لوالا لئاثلاو هيلا
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 | وع حس
 دشن لزأ 5 هر 0 ىحلا لأقلاو ارجوا ءاقْلَج

 ا مانلا ىوَنآو « عملا كين ل ع وللا

 ع نس ناكو (ووَم يلاو ةرضح موي تاذت ىف , َعمَقناو

 ٍقْلُخو ؛قالُم قَكَح ىف ٍدِبَر وبا َعَلَط ذِإ ءورسلاو ّلضفلا

 ورم ىلا نحوطت ءىتلا ىف ةوهشلاو ةمهلا عولب ةمهنلا هلها ىلا عوجرلا لجيلف ههجو

 ناسارخب ةريبك ةنيدم ورمو انهو انغ اهيف بهذو اهيف هسفقنب ىمر ىا دالبلا ىف حوطت
 ناسارخ . لها مث لخب ىلع س انلا عبطا 227 لهاأو ناسارخ مما ىهستو نالختو ىرف ءرق اهلو

 ناار كو اذا اذكب ىِرَع هنمو بع ذل ىا !اذك نم ورغ ال لاقي بهعلا ورغلا ورغ دلو

 حرش ىف هريسفت قبس رجزلا هل لافلاو ريطلا رجز نحيلا ءىثتلاب علو امنا ناسنالا

 ماساي لوقيب رخآ عمديف اضيرم لجرلا نوكي نا ةزهلاب لأفلاو نيراقعلاو ةسداسلا ةماقملا

 لاق هنا معلس ّينلا نع ىور دقو مااغ اي دجاو اي لوقي رخآ عمنيف ةجاحل ابلاط نوكي و أ

 ىودعلا سنيبع وبأ لاق اهب نمتي ةبيط ةملك لأفلا اولاق لأفلا ىئبجبو ةريط و ىودع ذل

 ودعي نا رذح هتطلاخمو هتلكاوم قتنف ماذجوأ صرب ناسناب وأ برج ريعبب نوكي نأ

 اهيلا وقتلت ذل او ريطلا أورجزت دلو ىا ةريط الو هلوقو هباصا ام لثم كبيصيف كيلا هب ام

 00 ل لا ل افيد ام ةتتملا لاثن ةريطلا ىرغوجل لاق عفنن لل او رضن ذل اهناف

 محنلا ضعب ىفو ارمثع دلو ارثا هل ىرا ل ريسفتلا قطع ىنطعلا لآفلاو ريطلا رجز هلوق
 كل م .دقتو ىنيعلا تفب رتيع لثملا |اذه ىف ةغللا لها سنع روهشملا ىزرطملا لاق ارثيع ذلو

 نبال قظنملا حالصا عي جالصالا ىفو ورمع ىنأ نع ةدسحاو ةياور ىف الأ  عامجالا هيلعو

 قفل رثالا رثِمعلا لمجلا ىفو اعيمج نيتغللاب ارّمُِع ذلو ارثيع الو ازثا تيار ا كلا

 كعباصا فارطاب ردم وا بارد نم نبل ام ريثعلا ليل باعك ىنو رابغلا وهف ريثعلا امأو

 لاق رّيثِعلا اوراتا اذا موقلا َرْيْثَع دقو ةريغ رثا مدقلا نم ىَري ال تيقم اذا لجرلا نم

 ءاقلا تف فب يمك مالعلا ف ىبيل هنال ريثع لقت الو رابعا ءاثلا نيكتمب رّيثولا حالا يف

 الو ا مل تدارس لاب دنا بلا لاثم رئيعلاو د ىنيدشلا بلصلا ءانعم نّمهض لا

 ةماقملا حرم ىف هريسفت رم دقو ءاغتلاو ىا ورسلاو لضفلا بوقعي ىع ارّيْثِع الو ارثْيَع
 قالمم قلخ ىف ورسلا ناونع هناف ورسلا ابا ميلع قطاف قريرال لوق دنع ةرشع ةعساتلا

 معطا نم ماعطبلاح رقتفا اذا قلما نم لاعفم قذامملا رقفلا نيدش ريقف بايت ىف ىأ



 تع معيب 7 /

 ةيغب مهنم كفل اذاف ؛ انوارسأ ةدرشحو , هرابحأ نع ٌبَقَتَأ

 تلرنتساو ' هزرعب قَد نودكَش ؛ سيبتقملا لوقو : شمل
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 ؛:نيعلا ةرازغ َُف قبورسلاك قل و يأ ىلع : هزنك ةركر هنم

 , لقا نم َرَيْسَأ َن راك هنأ الإ , بقنا ع عارم هاذيلا عفو

 وح 6-5 را ٌبذ ا -- ف عا 64 هتاماقم

 مر ورع الو ورم لل تحّوطت اًهف ؛«باذعلا نم ٌةعطق

 ههلعت بدالا نم سابتقالاب دارا ةرشع ةثلاتلا ةماقملا حرش ىف اهريسفن مّكقت ؛ موقت ةعفلا "ةعلطا هده

 اك ةلستلا ق اوبقتو ىل اعنا هلوق هنمو غيلبلا ٍصملا بيقننلا بقنا ننكذ هنم نخالاو

 سنؤمو رفسلا ىف بحاص هناف بدالاب مكيلع ء دامك ضعب لاق برهملل ابلط اهيف اوراس

 قى اهنايب رم ةونجل سبنقم ا ةو لجو _ ةجاحلل يلط ىلا بيسو لفسلا ىف لامجو ةدحولا ىف

 نم هلصاو هب نكسم:و هنمزل ىا ةزرغب ىدي تددش يىنيتذلتلاو ةعباسلا ةماقملا حرش

 لضالا.ىق:زرغلاو ءىتلابب كسلا ىلع ٌنَدل ىف برضي لثم وهو «زرغب كيدي ددهأ ملوق

 برضي بقنلا عضاوم ء ءانملا حضي مثلاتما نم بقنلا عضاوم ءانهلا عضوو لجرلا باكر

 قصي ةمصملا نب ديرد لاق هتك ىف باوصلا لصفم قبطيو هعضوم ىف ء ء ىتنلا عضيب نمل

 رخد نشناو هارت الو اهاري وهو اهلبإ ًانهت اهارق جرخ ناكر ءاستخل
 ينح زكر نق اوُعِقَو ب اوُصباو صامت اوُبَح
 برج 3 َياَط مولا هب اوه الو تئاَر نإ اَم

 بقّتلا م َعضاْوَم < ءانهلا م عَضِي هريس اك زر نبك ذل نينه

 2 ةرعاشلا ءاسننلل ماا رضامتو بايتثلا نم نهتم ام نيمو غل نملا سبال ىا اليتم هلوق

 بهو ةبدق «ريظنو ةقرفتم اعطِق برجل نم ودبي ام لوأ ىهو ةبقن عج بقنلاو نارطقلا
 عرسا رقلا ينال اذه هلوقو لاقتنالا نم ممأ ىو ةلقن عج لقنلا لقنلا ىف رمقلا نم عرساو

 ميهنمو التو نيموي الا جرب لك ىف كسمب الوه ذا جرب ىلا جرب نم ةلقن بكاوكلا
 لّوألا تالثلا ررغلاو رَرْعَلا دعب ىفو رهشلا نم لايل تالث لَّتلاو ءافلاب لفنلاب ةيوربب نم
 معلص هلوق ىلا راشا بانعلا نم ةعطق وه ىنذلا ءهبرغ برغل ىلايللا كلت ىف رهقلا ةعرسو

 نم هتهن مكدحأ ىغق اذاف هماعطو ةبارشو ةمون مكدحأ عنمب باذعلا نم ةعطق رفسلا



 ل وعمال ل الة
 ٌِك ىديعلا نعي مف ءىمو ىنكجوتو هدا كيحأ نبأ كود

 نكلو ؛ اودع سدس ل حقو ٌتدعف وف امك َرَع رث رد
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 ةاققو , ىتف ثم طم قإ تح 36 مل من كال قع

 د 0 7 ا

 ع انكم ذم هلم سابتقإلاو 2 ةعرش ىدالا دع أ 1

 فارعتسالاو ةرشو هريخ فرعال ىا هحرابو هحناس فرعتساو نيل ا لاح نح

 ءاج ام وهو ديصلا ىف ناسلا لصاو هفّرعف هيلا فرعتسا لاقي سفنلا قيرعت اذه ريغ ىف

 كاقلت ام مانلاو هرسايم كالوف.كنيج نع ءاج ام حرابلاو هنمايم كالوف كلامت نع

 هب ترم اجر نا لثملا لصاو حرابلا دعب مئاسلاب ىل نم لثملا ىفو كربدتسا ام ديعقلاو
 اهدنعف ةحناس كب رقس اهنا هل ليقف كلذ لجرلا هركف اهب م ءاشتت برعلاو ةحراب ءابظ

 هكاص ىا كيخا نبأ كنود رك راف 1م هارت ان اضل

 رمق نأ ا نأ زواجي ملف ىا دعي مف ملاصلا رابلا ىاربلا ىحتاصت نا لبق هنبا ىنعي

 ىف اهاهه نيا انّيب اههتفّرع ىا اههنيع ننبتسا هوبا رف اكهىنعي رف اهك كخ ىأ
 اهسعب قو اهم نيا ردا. م نكلو سنلا ضعي. ىفو ةربخ نياو ءادتبالاب عفرلا لح

0 
 نيتالثلاو ةنماثلا ةماقملا حرش

 نعوا ةبانكلا عت نع ةيانك وهو هّتس نم دادملا ثفن ىا ىزّرطملا لاق ىهق ثغنو

 قاصبلا نم كيف نم هيقلت ام ثفنلا ىقيرتنلا لاقو يالا وه هناكو هيلع قيلكتلا مق ىرج
 مقلاب ىنعملا ىف دارا اصناو ظفللا رهاظ |ذه ثفنلاب دادملا نم ملقلا هيقلي ام هّيشف ظيلغلا

 ىف ىقملا ىلع هيف ىوقي ىذلا تقولا وهو كلذب غولبلا نع ىنكف هّينم هتفنبر :ركذ
 هلوق هنمو نيدلا نم ةدابعل هدا عرش ام ىهو ةعيرشلا ةعرشلا ةعرش فّرصنلاو رافسالا

 سابتقالاو انهاغ دارملاوهو ةقيرطلا ةعرشلا لصاو ابهذمو ةعرش مكنم انلعج لكل ىلاعن
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 ا قلع ةذيتف 8 رج 0 0 ىلع

 ىلا ؛ ٌبِرَثْكأو دعِبَيو  ٌبفَتْمَأو وطي ِلَرَي هو ( قكطنا" نح

 د 20 3 0 قحو . ناضل ىَ 0 نأ

 لوو 1 , ةلاح الب د يوزسلا * 00 كلذ جدع ل ف, قاع الف
 ِء

 لبق نوكي نم فرح وهف فدرلا اما ةّيهم ةديصق لاقيف ميموا ةّيْناب ةديصق لاقيف
 ميقلا وا الثم حاطبلا ةيفاقلا اهب ىتلا ةفكلا ىف كلوقك امعنيب ءىق الو ّيورلا فرخ
 نييساتلاو قورلاو نيساتلا نيب ىذللا كرم عاوز ح لل اما" نقدر نر ىلالاف
 قالا مزاح لقاع كلو وح ٌقورلا فرح نيبو اهنيب ةنحاس ىنلا وه هب دارم ا

 وه لقاع ند اعلا اسما ل كن رتخ كر ام اننا لقاع ىنم نيعلا دعب ىلا

 فاضم اسغيف ردسملا هريكتتو نيشلا فيرعت نيب ردذاح نم تازلا كاس 0
 عمج عابرلا هعابر ىلا لدعو لام ىأ فرورحا نا ىلا ىوارلا وه هلعافو هلوعفم ىلا

 ىا هران ةرجت فرعاو ءهبلغ ءىتلا ىلع رهظ لاقي ةرارسا ىلع رهظا ٠ لزنم ا وهو عبرلا
 ىاديملا لاق رافعلاو خرملا قّجعتسآو ران رجت لك ىف رئاسلا لثملا نم ذوخأم وه هتقيقحو هلصا
 ىا راغقلاو حزملا نجتساو 3 نم'اييرق ناكل نم ىلان ادوج نين ليألا تدم لاكل
 ناعرسي اهنال نسجلل ايلط ءاظحلا نشك نم اهتم اهيمح وف ام رانلا نم |لحار ركل

 ىَررأ هلكر جتلا ف سيل دايز وبا لاق ضعب ىلع ءىتلا صعب ليضفت ىف برضي قزؤلا
 ىرواف اضعب هضعب كحو جيرلا نّيهو اقنلم اعقحم خرملا ناكامترو لاق خرملا نم ادانز
 دم تعالا لاق رجتلا لك ىف كلذرن مو هلك ىداولا قرتحار

 رافع َحْرَم هيف طلاخُي كولا ٍدانَر ُرْيَح كذدانز
 اران َتْيَرْود يا كانط“ جرقت تي

 َناصْلُخل ناصلخل ىلع _بجو ىا قحو خرملا نم لفسالاو رافعلا نم نوكي ىلعالا دنزلاو
 الو كس اداب ىا ةلاحم الب .عيدلو نخاولا امغيف ىوتني نادخالا نم صلاخل ٌصْلِدَلو



 كك -قموع ت

 ا 9و0 ص

 , >شني ميشلا كا دا سيح

 ةَرهد هراشض وأ هماش نم

 0 نع ىرزأ 2

 تا 00 نامرو 7

 ةدعص ىف ىضاقلا دصقيلفذ

 نم نم 2 2 نع 2

 5لدعب نم بعتا هدو

 ىف وه رورجلاو ٌراجلاف ٌمضلا ةءارق ىف اماو متفلا ةءارق ىف عي امنا اذه لاقو ٌّمضلا ةءارق ىف
 لوف ىلعف مدنلا نع ةيانك كانه ديلا لوقي نم مثنمو هلعاف مدي م ىذلا لوعفملا عضوم

 0 الو هيد ىف طقس لاق مناك عوتلا ال لجرلا اوه طقس« لعافلا نوك لماقلا اذه
 011 6 انوع هما ناك فاقلاو نيشلا مدي هني ىف ىلا ظقسف ىريرأل نع ةياورلا
 يع ااا رتل انا ا ا

 كلذ ناكهب عفر عشوم ىف رورجلاو راو مزال لعفلا نال ىتفلا ريمش طقس ىف نوكي
 رصقل وقم لصا لصاو زاحم !نذهو ًاهغلاو هيلا عزف ىا هوقحب ذال 0 لا ذالو اضيا اباوص

 نمب ىرزأ هحامب ةعرسلا ىفكل عرسي ىأ دف ضهن م“ 0 رازالا ىمم هبو

 ىليس نم بعتا نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا ىف هلوق لثم وه هدعب نم بعتا هلدعو هلبق

 نانعإلا هل لاقبي مزلي الام موزل ىزرطملا نعو مزلي الام موزل نيتيبلا نيذه ىو

 صوصخم فرح وأ ليخد وأ فذر مازتلا ىف هسفن نْيعُد نأ وهو نيدشتلاو قييضتلا ءانعمو

 مديلا اًماف ىلاعت هلوق ليزنتلا نم هلاثم ةصوصخم تاكردل نم ةكرح وأ م فيخرلا

 افلت كضغب الو افلم كبح كي ال هضر رم لوق رثثلا نمو رهنن ذلف لئاسلا اماو رهقن

 دقو كورلا نبا لوق مظنلا نمو طبرلاب مثردلا دّيقو طبسلا قلحلاب قلخت ىربرتل 0
 رعم كلب سانلا علوا ناكر يورلا فرح لبق متفلا مزتلا

 دلو ةعاس لْفْطلا اب نوت اهفورص نم عب اَينّدلا نوت ال

 اهوا جنم هيِكْبَي اق دز
 ةناح له ا(

 رعش ىّرعملا لوقو
 ةهافس انِم كدّجلا ناو انكم

 اك ناملا رت اينع
 رع . ىريرلل لوقو

 هلك 7-5 ير ا

 َيَعْراَودِيِف ناك م عض

 هسه ماذا نم قلي فوس اهي

 اوكْنَي نأ ةطْيَسَبْلا ناكل حو
 كْبَملا انل داعي ذل نِكَلَو جاجَر

 ةىعص يف قياقلا ٍِنِصَقْيْلَف

 ةدغَي نَم َبَعْتأ ُهَلْدَعَو

 ءاب ناك نا ةديصقلا هيلع ىنبي ىذلا ىرال وه ٌىورلا نا ٌىراقلا لع ىقخيالو ىهتنا
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 "ربا و و كس "ا

 لاقيو هيلع هابآتو رمالا هيلع ىإو هذي مو هّدر رمالا نأ ىزرطملا نع هلل كيتاتو كاياو
 كرخةثا الا ةيلع هدر اذا“هائأتو ومالا هيلع ىا:هلضإوب تعا" اذا هيلغ اس نلف ىلع ىأ

 لخألاو مقرب ارك رئاطلا وم كو تحاك حساب وت" تاذلو اسما ال اور دل
 ىدعنم ا ريغ وح ءاما رجلا لوعف ىلع هردصم اولعج ىاعم ا | نه ممدصقلو هيحانج رسك

 اذه لوقو كل عئاذأ ىلع انبرضف ىلاعت :هلوق هلثمو ةعنصلا هذه رارسأ نم |ذغو

 كيبانو كايا ىنعا اهني ريثك اذهو ايه كيلع دري ال هلصاو عفنلا ىعم ىف كيبلع ٌدري ذل

 اصناو اهنع كيّبأت حنو كسفن مت ىا دسالاو كايا علوق ىف اهكهرامشا مزال لعفب_نابوصنم

 رعت الو كيبا ةغاط درت ذل ىعملاو ةيناثلا ةنييرقلا ىف كيبا جوازيل كيّتاك ءايونكح

 مدانلل برضي لقم هدي ىف طقس ملوق ىزرطملا لاق هدي ى:ىتفلا طقسشت هيصاعمل

 هديب ضعي نأ هثرسحو هّمدن نتشا نَم ناش نم نالمدن هانعمو هلعف لعف ىلع رسحملا

 باب نم وهو هدي ىف ىلا دنسم طقسو اهيف عقو دق ءاف نال اهيف اطوقسم هدي ريصيف امن

 ىف طِقُم ياجزلا مباقلاوبا لاق لاقمالا عمجم ىفو مزراوخ رش دا راج ءلاق ةيانكلا
 ندي ىذلاو مثراعشا ىف كلذ دجوي مو برعلا هتفرع دلو نآرقلا لبق عمي مل مظن ميديا

 نذل لاعتسالا هجو ٌميلع ىتَح مالك ىف ةولعتساو ةوعمب امل مالسالا ءارعش نأ 1

 ًاطخاو ريرغلا ماعلا وهو ىدي ىف اهنم ٌبطِقَس ةوسنو ساوث وبا لاف هْبِرْجَت م مت
 ل سا م

 لكر ساون ىإ لوق لثم اذهو ةدي ىف نالف طقشف متاح وبا ركذو قلع َبِضْعو ف ٍتِعَر
 ام ىلع هدي ىف ىتفلا طقس هلوق ىب ها هحر ىريرال مامالا ناكف ص نأ ذاش كلذ

 لعف نم تّناف ىلع رشحتو نزح وا مدن نم لكل لاقي ىزارلا نعو هذوذش عم تركذ
 نتلفخالا لاق لتملا ىرجم راج وهو :دي ىت طوقسم وهف هدي ىف طِقَس دق زجي وأ كرت وا

 طقس الو ىلاعت هلوق هنمو ةغللا :ذه بلعتو ورمج و بأ ركتناو اضيبأ هيف :ةعل عني ىف طقسأو

 نيسلا قفب طقس غضعب ًارقو شفخالا لاق ار رسجتر :لجلا :ةدابم قع ارنا ينج د

 نعو ذاوشلا نم ىهو عَقَْمسلا يأ ةءارق اهنا ىوهفلا ٌىرب نبا لقنو مدنلا رمشا هناك فاقلاو
 طقس انو ها لاق !ذهلو فالخ ذاب رورجلاو ٌراهل ىلا دنسم ةيلا ىف لعفلا اضيا ىزارلا
 نال طقسب هقحلي مو 0 ا ل ا

 ريضملا وه مدنلا نا معز نم أطخ دقف ٌىرب نبا علا اماو مدنلا ربمض وهو مهريغ هلوعفم
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 دط وفور كابو 2

 عطش ىذا ىضاقلا اي أي

 هييهج ىلع رد د نق

 هما ماد

 انمي ل نارا يدحفشأتو

 هس ع

 0 ا نملك واط

 دعا بدك 0 د ام
0 

 ىلا و نم هل لرسلو ةيرعل يلقاها شهف لاق

 ُهِيَْي َنْطُي اا لاقو 0 مِهسأ هل 1 0 00

 ىف ىوش وه ذادغب لها لاثما فو هتكبه بصن دق نيدّلوملا لاثما ف ىزّرطملا نع هتكمس قيرالل
 هلصاو ةصرفلا زاهتنال سيلدنلا ىف قاثلاو ةليبل ءاغخاو ةسيكملا ف برضي لودلا هنكمس قيركل

 رم ناو دارا ام لمج هنكما ناف ةقرسلل هيلا بهذ عشوم ىف اقيرح ىأر اذا ناكّشللا نا
 نم صرأ ةديكملا نعم ىف نايخآتم امعناكر الثم راصف ةكمد ىوشا تيتا لاق هيلع
 ف موك بحاص ىأ , راجل وح ىوضَر هيلا | ةبسنلاو ةنينملاب لبج ىوضر ىوضر

 لصعلا هيمرجتلا نم طقسي ءىت َّنملا ىولسلاو نملك مم ىب دارا رشعم نم
 اا درر لاك دلل 7 ليقارسا ىف شق كانزاماا قامسلا هيقي.رماط قولعلاو تف
 ىودع نمو اهيقسم هفرصي اهب ى ايزفقسم هينثي امب بعت ريغ نسم ىولسلاو
 حرش ىف هحاضيأ مّدقن نقو ىنادعأف نذلف ىلع هتيدعتسا غلوق نم وهو ةنوعملا ىودعلا

 لئاطلا هنمو لضفلا لوطلا كايزج ءاطع هاطعا ىا هلوط نم هل لزجاو ةرشاعلا ةماقملا

 قل كر يمت هيلصنو هلصن بكر معسلا لصن مذلملا عسا هل لصن قرردعفلا
 ىتدقلا اهنم نعزن اذا نيعلا نيذقو دارقلا هنم نعزن اذا ريعبلا تدرق مملوقك وهو

 ىعزن اذا مرلا نلصناو دادضالا نم وو لكل مهبلع نيكر اذا اضيا غسلا نلصنو

 نوعزني اوناك منال لالا لصنمو ةئسالا ُلِصْنُم ةّيلهاحل ف بجر رهشل لاقي ناك هلصن
 أر 1 أدأد : 1 _ يقعالا لاق ضعب ىلع مضعب ريغي الو نوزغي دلو هيف ةتسذلا

 ٌبطَعَي داك دقو < ءادأد َرْيَغ قم ام َدْعَب لولا ٍلِصْنُم قى ةكرادت 0

 معتل دوعلا ضعت : ناوعمجلامع لبق هرخا رهشلا نم ءادادلا

 هيف ىقسارف دوع مجال ةعباسلا ةماقملا ف ىريرال لوق هنمو هتولبو هتبرج انذلف نم لاقيو
 هترواخر نم هتيذلص



 دش هعراا ل م/ 27

 و 6 1 و 2 0 و 5 هع
 وا و
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 مارت تيدا 5 2 ا اذإو اهل
 ى ه

 الو ؛, تم اذإ َقورُملاِر يَ ؛بِلاخ قرب لك امو « بّياص ٌمُهَس

 َبسمسيَع دق َيِضاقلا نأ يشل َىَبَ اًنلف ؛ ,َتْهَع اهب الإ دَهَشَت

 . هّنلك رصْنَيَس هنآ ْملَع ءمانألا عب َلْيَججَك مظْعاَو : ماركلا
 ىّوسشو , هنكرَسش بصت نأ َبْدَك 0 هني

 انسوف سيو اني فانت كاع اق مر مكحا ىا اب نا لاق امكاح دا نق
 ىدَص تنيودص نم ىنهذ ىدصو ننزح ذم ىأ نيسأ نم. ضقاو مكحا ىا قلاب

 ارديتع ىئسلاو َبِرْط هبابو اهوحنو رفّصلاو نيكل كو وشو ء ءانصلا الع ةزملاب ءىتلا

 ىا متفلا بابلا نيا هنأ عم ىا هنا ىلع تنرقتفا نم ديري َىمع هبابو شكطعلا زومغم

 نم راعتسموه عيرسلا لهسلا ىا جرسلا ءاطعلاو لوعفم ىنعمب لعق وه عساولا حونغملا
 عمج اهللا اياطعلاب ىا اهللاب ريسلا ةلهسلا ةعيرسلا ىهو ةحزسنملاو حّرسلا ةقانلا غلو
 حف قففكحا ىاةم ىنييرشعلاو ةرشع ةعبارلا ةماقملا حرش ىف اهريسفت قبس دقو ةوهل

 عم انايحا ىطعي ليخبلا باب ىف ديبع وبا اما نصوم

 كك تأطخا ىنعمب نّدِطَح نم ساطرقلا ئطخت ىلا ىو ةطاخلل عمج ئطاودللو هلخب

 لاف انّيم ناك اذا هب نيضغو ايح ناكاذا ندلغل نبضغ عيمعالا لاق يعزل نع

 رعش ةمضلا نب نيود

 سَبْعَمب باضغ انأ براق قب اوهاعت رفّذلاو ماَيأْلا ٍبِقْعَت نإَف 0.

 ليس ملا سا ل يتكفل كا مانالا عيمج ليخجت

 رعش دعني ةيحاتملا ابا مس كلر نإ 0 ال

 لحي لإ رك نلف تشم ةيَح كفْرطب مز

 ناي اهَنّيوَي ىإ ةتلكو كنيس نإ ىنع نم دحاوي ىبذكإ لاقف سانلا نلَخب دقل لاقف
 ةتودحالاو بجلا نم ةبوجعالاك مركلا نم ةمرركالا هتمرركارهظيو هسفن نم مركلا َرِهْظُي

 ىف ىوشو هتكبش بصن ةزازعاو ةماركا ىا ورمج ةمرركا ديز نسحا لاقب تدل نم
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 و 01

 01 ِح 3 ه2 2ع

 ,ىلدل حب ادا قش ا 1 يدار 3 َلاقف

 رعش نارمح لاقو ىرخا اًيعاْوو ةّرم ايد ناطح ىنب نارمعل ترذل نبرفز ٍلوق اضيا هلثمو
 ناوحلأ تاك 1 ِتاْياَتلا: ىف هل نِإف عابنز ا قكاخأ ردع

 ل ل ل نإو 02 أذ تحمد اذإ ناني ايموي

 ع و و دم ايعنييو ناتهظع 0 ميمو سيقو

 رخافف نتّرخاف اذأ ءادردلا ابا اي معلص هد ١ لوسر لاق ءادزؤلا ىتأ ىنعو سايلا نب سيف

 اهناسلو ةنانكل اههوجو نا الا سيقب براك نبراح اذ ذاو مقب زئاكف ترتاكاذاو شيرقب .

 سيق 7 ضرالا ىف اناسرفو ةكنذاملا مثو ثامن ىف اناسرذ هه نا ذلأ سيف اهناسرفو نسا

 نك لكخؤلل ءهبر الا نآرقلا نمو :ركذ لا قبي مل اذ | مالسالا ىلع لتاقي نم رخآ ناو

 نب مجلس وف روكذملا ملسو ىتنا حلس نم لاق سيف قا نم هدا رانك نع
 «لوق ىف ديبع وبا لاق لوغلا نولتي امك ناليع سيق نب ةصفخ نب ةمركع نب روصنم

 2 لوغتتف سانلل ىءارنتف نتاولغلا ىف ناليغلا نا لوقت بزعلا تناك لوغ الو مَع

 لتقم مهدنع ىفو كلذ مء ْنلا لطباف مكلهت قييزطلا نع مثلضتف انولت نولتت ىأ

 نولي هلوق ىقيرشلا ىنعو اهنو لت 5 لوغلاب نهيبشنت اذ ١١ ةأرملا نلوغذ اولاق | نهلو نولعللل

 نب بعك لوق نم «ذخاو قش روص ىف روصتت ىمو نمل ةرحاس لوغلاو عونتيو رّيغتي
 ركمتكش ربضز

 قل انهبارا ف" نرلخ انت "اني كركم لاحتؤل2 موتا انك
 اهعبتي لازي الو ناسنأ ةقلخ ىف هل ترهظ ءازسصلا ىف لجز درفنا اذا هنا برعلا معزتو

 لضت نا تدارا اذاو اعور هكئلهُف ةفلتخم روص ىف هل لّثقتو هل وندتف قيرطلا لضي ىتح
 يأن ىدلا ناك ناف «عورتو كلذ لعفنف اهدصقيبو ىراسلا اهرصميف اران تدقوأ ىنانلا

 لاق هعم ىهو اهرانب ىلطصي سلجو هّرضت م كلذ تأر اذاف اهعبتو لماحت امادقم اعاجت
 0 ارش طبات

 ذاعيلل ٌبءاعلا نباتجا اك 2ةبابلاجا َكْبِج نق دو
 ذلبقمم اًرِبْذُم ل تبف ةترودس 1 2 ّ

 3و الب ا اًنراج اَيِق ٌةراج ىل ٌلوُعْلاَو ٌتْيْمْس

 الزمم ىَوللاِب اعل ّنإف نانا ٌقراج نع كَ ّت

 ةماقملا لوا ىق ىربرشل لو لثم وهو هدادوسأ هبايلجو دوسأ ليل بر ىا مثداو هلوق

 نيب احاتفو مل ْنِمَك ال صيق لعيتلو بابلجل ةكلاح ةليل تاذ نقرا ةريشع ةسماخل



 ليس معا4 0 ار /4.

 رطم لا هب يم ىذلا بانل ىلا هب َتْعِمظ عبر نع كباكر لَحرأَو
 هم ن مصر

 7 َكِهيلم هب كادي تل نإف 00 ىم 3 0
 221 22 5 2 من 22

 لص نال يح رح

 ا ل

 ايسيفو و د اًيِمَعَأ ّلاقو  ىبضع نيعب هيلا وظن هلأ ْنم

 ىزارلا لاق هب كادي تلب ناف اهُلِجَر ىا كباكر لحراو ممالك ىف ريثك هلتمو مزاللاكح
 بد لنني ىرلا لوصح نع رجعو ردو للبلا. نم نب نحن ئىأ 2 مضب هب كادي نىنلب

 لجرلل ءاعدلا ف ملوق نم هنقزر ىأا هب كادي 8 هلوقبا دارا نوكُي نا زوو باعلا زد

 اولي رع هلوق هنمو اهلصو اذا اهحَر لب لب مهلوق لمربي تلم ازا تكتم ىأ ىباب هدا كّلب

 انماع هي ىف ريمقلا نركي نيهجولا نينه ىلعو ةلصلاب اه رت أ م د

 ةروهسملا ةباوتزلا فر دال ختفب ىور هناف ء ءابلا مضي تّلب هلوق ةياور ىلع هلك |نهو ىئرلا أ

 * لاب للك علوق نم هب كادي نرفظ ناف ىنعملا ناكر فظلا كنهيلف هلوق اهتدارأ ديوبو
 كلوق 5 اي اجلا ةطساوب ذلا لوعفملا ل ىوعس اذ مز و نرفظ اذا ُدلْذلَب رسكلاب

 مرلا اوهنإ معلوف هنمو لالّب وهف نيللاو ءاملا نم قلدل هب ليي ام لك ىرهودل نعو تريط

 ىلاعت هلوق ىلا ميهت اذه رضقلو لبق سوم ٌدر نق اهوّدن وا اهتلصب اهولص ىا اهلذليب

 مرش ىف ةركذ موقت جياتلاو اههيفيضيب نا اوباف اهلها اعطتسا ةيرق لها اينا اذا ىتح

 ال ىذلا نولنيل برضي لثم وه ىرخأ اًيسيقو ةرمايهمجا ىيرشعلاو ةيناثلا ةماقملا

 ىرخا ةرم سيقبو ةديمكل قالخالا ىف ةرم ميقب كسفن هيشت ىا ةدحاو ةلاح ىلع رقتسي

 لعف لتم لعف لعفت ىا هيوبيس سنع ردصملا ىلع اهغباصتتاو ةهمذلا قالخالاو لكلا ف

 ةرم ايسيفو ةرم ايهم دجوت ىا لاكل ىلع ليقو ىرخا ةرم سيف لعف لثمو ةرم ممن

 راكنالا ةقيرط ىلع وه امئاو هب لهاج وف رما نع يشرتسم ٍلاوسب |!ذه سيلو ىرخا
 ٍ رعش رعاشلا لرد هلئمو جبوتلاو

 ىدالعلل اددرإ لماسلا قو ١" ةدجاوسل, اال رَأميدولا ىفأ
 قى ةريسفنت رم تداعب ادد هلوقو. نونولنتف هنهب ةرمو ةفصلا 5نهب ةرم نوفصتتا ىأ

 رعش ةعيودبلا يبحاص هلقن ام نولتلا ىنعم ىف امو نيثالتلاو ةسداسلا ةماقللا حردت

 َبَسَّنلا عم يلا ن امّزلا عمم ىلاج ّنِإ
 تركلا حم ايئاو ططيينتلا عم ىفأ انأ

 يكفل هقاَس اَذِإ ن كر كاارخ يف ىبَسن

 اس 30

04 / 0 



 ب وعالا  ا#/#

 0 اا ؛ ىذألا ةرقعلا كك ىدقل 0 درئاكو

 57 قع

 هل ضفقخو «فطاع ٍنْيَعب "ف انو , هيفالت ىلع ُةَقملا دندححو

 ِنَع َرجْزو « ةعانقلاب َر َرمُأ نم نإ يب اب َكّْيَو لاو «فطالم ح انجح

2 

 اماف ,ةعانصلاب ةبسكلا ولوأو , ةعاضبلا بابرأ م« ةقارفطلا

 يح كير ,ةاررطخلا ف مهب ىثنسأ حقف , تارورضلا 0
 ن 9ن

 , ءابأ ىضراع ىذلا شيلا , ّليق ام كغلبي 7 ءةزيواشلا اذه

 مظن ؛ ةاباح امو ّلاَق ذإ

 2-لا الا ام رج ن2

 ريطصم ٌسفَنلا زيزَع لاقي ىَكِل 0 و

 رِجقلا اهفح ضراك تابّنلا نم ةَكطَعم ضرأ | له كِنيعب رظنآو
 1-2 ا

 رمت دل ام وخل لصف ىاف هب ءاييغألا بش امع نعت

 وه ىفالاب برقعلا نككحم دقل ماهفتسالل ذل يبوتلاو راكنالل ملعتا هلوق ىف ةزمعلاو
 هرشل ضرعت اذا هب , ككمم لاقي هرراشي بو ردقأو هنم ىوقا وه نم عزاني نمل برضي لتم

 نا هل ىتيبني ال نم عم ملكتي ىذلل برضي راس لثم وه ىرقلا ىتح لاصفلا نّدتساو
 ونرلا هيلا انرف ةءئبارلا ةماقملا حرش ىف هةرحذزرم دقو ةردق :لذلحل هيدب ا

 نالا ىعي نطذام حانج ل ضفخو ىلوالا ةماقملا حرش ىف ىف هريسغت رم دقف رظنلا ةمادا

 عضخاو كبيناج امل قل كا مكرلا نما لولا 00 ٍامهل ضفخاو. ىلاعت هلوق هنمو هبناج هل

 5 | ىا ةعاضبلا بابرا للذتلاو عوضقل ىا ةعارضلا نع ايعيلع كنقر نم اعل
 0 ةراشأ اذه تاروظهلا ىف مهب ىتنسا ةبطقل حرش 0 اهريسفنت رم ةعاضبلاو لاملا

 تناروظعلا نر ادقف عنلا ضعب ىفو تامرسصلا ىا تاروظعلا مبت تارورضلا مهلوق

 لاوسلا كرتب بنذ كل سيل هنا ريق ىنعي ةابا ضراع ىذلا نسلا اهيف م صخر ىأ
 كوبا لاق ذأ مالعلا ىف كابا كتضراعمب بنذ كل سيلا كل حابم لاوسلا نأ نلهج كانال

 فرصنأو لل نب مازمل طلت هب ءاييغأل ريغي 2 3ع ظيلغ مالكب هنيجا اًثيش

 لعفلا راص قىتح اًيسنم ايسن لوعفملا فكرئتف هريغ ىلا كهه نع ءهلصأ ناكو ةربغ "كلا ةنع



 | وعام

 0 ع هنبأ 00 يو 0-0 تهمل

 لاكجرتلا زاداحم رك ف 17 2 بوطل يف أ ْمَلَو

 لارخبسلا ن نيم رضما »عانس | ا[ شط ءا ا | نكد

 ممل نب قلع فاضا دقو اغلا قبتاذاتب لزم ل افتنتاعل اكنازا سف لا هل لاق مت

 ارعش لكوتيلل رذغعي لاقو .لاوسلا لنل نان معالا لذ

 ِراَرْحَألا َلَع ٌةبْعَس ٌةَطُخ رادقغإلاو ٍلاّوّسلا ْلُذ نإ
 راما قاوم كلو 2 ٠ رملا اهدروت لطات ف 1
 راَدِعمإلا ةلوب ابْنَ بر اقللو عوُصَقل ٍلْياَّشلل ضراف

 ٍزاَبكلا بوتذلا نَع ء ىفاجت نم وأ تنك اَيْنُم َتيقاَج َنِإ
 راعب كنم ىاقعْلا عملو «تسعللاب فرغ 1 كا بقاعت ْو

 رهو ةاجافم علطا ئأ راك ضر ًارذي نذلف انيلع رد ىرهوكل نع رهو ا ىلع اردناو

 نقكس) ناهس لكلا زيزف نم رو ةقع لكاسلا كر ى' رهو هيلع 1 دال
 سخي امم وهو قاع اب ىا ققع اي نيثالثلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هحاضيبا رم دقو
 قسافلا اهيا اي داري َثَبَح ايو قَسف:اي 'لاقي ىرهوتل نعو مكل اي قَسُم اي هلثمو انتلاب
 00 «نوتعنمف ثيبشل قسم اب نولوقي مهنا كلذ ىلع هذ ةقوعتم وذو كيبل اهيا ابو

 رعش ةيفلالا ىف كلام نبا لاق رماطق لاتم قاسف اي ةأرهل لوقتو ماللاو

 ادَرْطَأَو ناك نإ َناَمُوَل بوت ان َصْعَب لُقو
 ةمسلا ير نك عارم 106 تانباحم اج : نزر قدا 3 بس ىف

 ُلَفرْعِقلا ىف جو سِقَت الو َلَعُم روكُدلا ب بس ق عاشو

 ووكحولا يدب ىو لمت ناو ةرطعت تلا لع لاد:قداق نو: لك نما لاعتا نإ
 اما ايسايف هنوك رانخ م مثمو سيغمريغ لقق يأ ل تانالا تس ىف لاعف ءاجاك

 مظع اي اولاق مهناكقف 0 دو نامل اي اولاق اذاو لجر ايب هانعم لك اي ءادنلا ىف ملوق
 بمنيءام ىفتلا قرتقلاو ئكتلا اره نم: ١ هيلع ساقيرالو امس |ةهو رمونلا ويتكر ايوا ةمالا

 يت هنم لاقي امهب ٌصغي تايلا نذل 5 مال ريعتسا مث ةريغ وا مظع نم قلق 3
 عاضبلا كما ملعتا هب ٌصْع ىا هقيرب قرش دقو ةصخلاو ىجتلا اضيا قرشلاو. يع هب

 هنم معا وه نم معي ىذلل برضي عاضبلا اهّما ةعمك لثملا ىفو ةعماجلا ةعضابملاو عاضبلا
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 ارسدارخ كتكو# عدم« قلم نما دشن كن

 هيلع ركتتاو شيعلا د ضرِإ

 1 مل ئذا ور بناجو

 دعا بسد ىلحأ اذإ نمو

 لع نإو تذاع ن | َكفَح ُءاماَم

 ضراص ان" و

 0 لة 0

 هم - ر 2 هرم 7-04

 ةهيدب ىف ام 00 كلوخ

 هيرظان نع + 2 0 ا

 ا 0 اري مل

 ارح ةنيبفا اذ | ىعْجَو ءام ْنِم

 مغلاف نيمسق هتققش ىا دوعلا نقلف ردصم لصالا ىف الا ىف قلفلا هيف قش نم ىا هيف قلق نب نم

 هفعنص ىه ىلا ىقاوقلاو ةرعش ةعنص نم ىأ هيفاوق نحو ىنيمنق ريصيب هحاتفنأ ننع

 ردقي ال !دحا نال دسالا ةدبل نم عنما لثملا ىف هيتدبل نع ثيللا اح اي (هيظنو

 نم هيبحنم ىلع نيلت ام ىفو اهذع بذي |نبأ هنال هتدبل نم قيكو هنم وندي نا ىلع

 ىا لسرلا ىنم مزعلا ولوا ريص اك ريصاو ىلاعت هلوق ىلإ راشأ وق ىلا راشا مزعلا ىلوأ ريض«, رعشلا

 هلمحت نع ةيانك يو كنافجا هيلع ضمغاو ىا هيلع ضمغاو

 لك  كلّرح هب ضربو هلمكي ىا هيلع ضغيو |اذك ىلع ضغي نلف لاقي هب هاكرلاو

 ةماقطأ حرش ىف هحاضيا قبس ىذقلاو ىنذقلا اهيف عقو نأ ىأ هنيع ىيذق نا كاطعأ

 ا ىا قلخأ كل هجابيد قلخا اذا اهناسنا نيعلا رظان ةعراناساف نع ةرشع ةتلاثلا

 ىنيبلا !ذه ىف نيتغللا ىريركل عمج .دقو ايّرعتمو.امزال لعفلا اذه نوكي دقو اقلخ

 ةماقم لا حرش ىف هةحاضيا قبس دقو لاوسلاب هجولا لاذتبا نع ةيانك ىنيتجابينلا قذلخاو

 ناسل قعضيي هنا لاوسلا نم نم كبسح ىلع نب.نسلل لوق لاوسلا لذ قبءليق امو ىلوالا

 ةرضنب بهذيو ليلذلا سعلا ققوم مركلا رد ققويو لطبلا عقلا يلق رسكيو ملكتملا

 ةلّسملا لوقي اًيبارعا ىعمب ىمصالا لاقو ةايحكل نقمو توملا بير بستل ريو نوللا
 ريبزلا نب ها نبعل لاق ةيواعم نا ىج هبسح بيسللو ةزع فقيرشقلا:نلست لولا قرم

 اكعومتسنت ىاأح لاق خلل اهعف ىذا افلا نيتذلتب اهكمشنا لاقف ةبيرغ نايبأ ةقذلنث ىدنقنأ

 ر رعش ىدزالا هوفالا تايبا سشناف عقساف

 رم ار حرا

 منم ٌنِللِو ىأرلا ووذ

 نوب دو وتعب ترق قاتلا وْلَي



 كك ل

 ىو ,لاملا نم رقص ذم ىنإلاف :«كتعاط ل , كتنعأ هيو

 ؛لاوتلا يش رطقساو ,لاوشلاب طفصأ نأ يمرس اج

 حقو «صاهشا ام هاج ني ربجأيو ؛ ضان ىذلا هبروش ضيفَمل

 1 ل 0 ”سفنلا َتذ ىذعو 'شردلا دك نياك ناك

 لس سس( سس ١ يس سس هيا مساس يف ل 20-0 03

 ل هانا (« ةمخم هرمشلاو , ةبيعم َعمطلاو ب م صرخل

 قونذلا ضيب نم ردع هنو ةنيعبلا ةقرضلا نكامالاو لابخل سور 3 اهراكوأ نذل

 / 4 | رعشه ١ رعاشلا لاقو
 نركورول لانج قولا ضيبطك  ةنمك رس نعدوتسا اذإ 0

 ركرلا يف نيس وألا ٍضْمْيُك اَهّرِس ٌبّلْطَم روال ٍتايزال َنِم
 :نككككا اذا ناردجار لبالا تار لاقي تايزاكل ءابظلا نم ىا تايزادل ىنم-ءلوق

 ى) ارس نسهووعاوت هك ,نكلو لاعتسا لاق عامجلل اهرس ءلوقب داراو ءامللا ١ نع بطرلاب

 لاق ال لاق ىدلولو لاقف معن لاقف ىل ضرفإ لجر هل لاق ةيوعم نا اومجز احاكن

 0 : رعش لاف قريع
 قوتألا سيب دارأ ةنجي مل ايف قوقعلا قلبالا!نلط

 اقوقع ركذلا نوكي الو ركذلل ىفصو قابالا نال كلذو نوكي دل امل لثم قوقعلا قلبالاو
 ةغل ى الا ةقعم لاقي الو. نلخح ىا قوقع ىف سرفلا'نقعادلاقي لماخل ىف ىرتعلا نذ
 حرش ىف ظّلتلا ريسفت مّدقت دقو هقوذا ىأ لاوعلاب طملتا نا . رذاونلا نم وهو تدر

 بييعلا عضوم ىا ةبيعم بعتلا عضوم ىا ةبعتم رسكلا ىا ضاهنا ام ةسماخل ةماقملا

 نتمحتا لاقيا محا ىأ لجرلا َمخَو ةمخقم .هرشلاو قيعتت وهو ةبتعم منلا ضعب قو
 ىلع ماعطلا همختاو مهتو تام عمالو كيرقلاب معلا منالاو ماعطلا نعو ماعطلا نم
 ةرتكل ةّيلصا ءاتلا اوهثوت عنا الا ةحْوَم هلصاو فلاب ةمخّم ماعط !ذهر همحرا هلصاو هلعفا
 هرملاو ٌقارعا هدننا رعم ىف كلذ ءاج دقو نيكستلاب ةمفقلا لوقت ةماعلاو لايعتسالا
 ىنلا نع ىور دق لئاسلا هب مالي ام ةلّمسملا ىف نا ىنعي ةمالم ةلُمسملاو صرح ةبلغ
 نشناو ايش هلسي نحا ىلا نحا ىتم ام ةلُمسملا ىف ام ةياع ول لاق هنا. معلص

 : و
 ٌضَرَج هِفْلَح نم ْقَرَم هنود نم شرتْعُم ينألل يف ىَع لاّوُملا لذ
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 ناكل بد ذم هنلقك ىأ َعَم دم تييوش ىتمو :ة>كأ
 ةءاحلا 062 هم لسبع 0

 اكس ام ىضاقلا ربك برو َنَر ْنَِ فظلأ هل ُتْنْلَو , بش

 اك وقحلا نأ ةهشا لافام . هيلاوَح نم هي قرلطأو هذ
 عما كفو لا لاقف « ىيعلل ٌرَقأ مُقَع ء برلو نلككتلا

 هك متكلم , لدعلل ةاضقلا صن 2 ءامااكتلا اذه

 نما الا دا الو كلما الا طق اد ام هذا «لصقلاو لضقلا

 نمك هنأ ديب و الا أ الو , ثمّرحأو الا كك الو

 11 لادح ىوتلا ني ناريطلا نلظَيو ب ةقوثالا ضيب قبب

 نكت فادلخأ عضرميو قاشملا خالاو قاعلا لولاك ىدرلا مقلا نيقارولا رداون قو

 هنمح لاقي مجا عضتريو حنلا ضعب ىفو ةقانلا عرض هاك رعبا نلكف عج فدذلخالا

 رسكلاب ماجا نم وهو ٌبكاف هتيبكل ثم رداونلا نم وهو ٌفكف هتففك ىا مجأف ءىثلا نع
 ا لا كح لام ء ىنن ماجا

 لسقتم هنع قكءىتلا نع معجا ىرعوملل لاق مدلل مدقتب محا عينلا عب ىفو اماج هيف
 نم هِلصأاو نمرلا ىف 00 ءارغلا نمر نسفا ندلصا ىتم ىأ نمر تييوش قامو محا

 ىدركيو نملاب هع اتطصا نسف نم ترضي سهر خنأ اذا ىتح كوخا ىوش رئاسلا لتملا

 نم عمتف حالصلاب فرع لجر رادبّرم هضر رمع نأ ىوريو نظلا ءوس تروي اهب هحذلص
 ةقرط ىوذ هببسب أوراص ىأ هيلاوح نم هب فرطاو كلب لثفف ىهكلملا ضعب توص ةراد

 نوكي نا لمتجر نم هلعافو امزال كاعف ىرطا نوكي |ذه ىلعو هنم ميجنل هفرطا ام اولاقو

 ادا 411 كالراغا نيلعتلا دك يردعلا نأ ١١ يناقلا كلعافو بنعا قعم انيضم فرطا
 ناو ملكت دقف ءدالوا هقع اذا هنا ىنعملاو ةتراح نب سوا هلاق لمني م نم لكت قوقعلا

 نم رورسلل ىا نيعلا ةرقل بلجا مقع بر ىعي ىنيعلل ٌرقا مقع ٌبرلو ءايحا اوناح
 ضعنماو أضَعَمو اضعَم ضعمب رمالا كلذ نم ضعَم لاقي ع هضعمأ دالوالا ضعب

 لاني نا هل ليبس ال امر لاحلا بلطي نمكىا قونالا ضيب ىفبي نيك بضغ اذا هنم
 اهب ره ك7 اكرر لو ىرزال) ليقو هلا ضيب 3 ريفلاو خرلا ركذ قونالا] نإ كلذو



 ا

 رِجاشم 1 تدي 4 3 , ىو قاشتناو هه ديش رايتش 30 م نوت 9 2,

 نلفاقلا امنع موصوللاَو مهنم, موصعلا نب 6-0-5 فساد « موصل
500 

 ىلإب يس 0 3 «لافتحإلاو لفحلا موج ىف ؛ , لاجتإلل ل

 ْنَأ معز مل ,داقت َرْصَبَت صيت ات لفشل َرَصَبَتف رصبتن , شاعترإلا ىداب « شايرلا

 2-0 هدو را

 يي زد الإ نكجرؤم هياعشت د

 حيا ميَشلا اقف « ماغرض هناك لالخ صحا ؛ ةراشإ

 0 َمَقلاك اذنه مدا 6 نإ ؛ ىضاغتلا نم همّصَعو « ىضاقلا
 و21 9 تس ق2

 لاخلا عضريو , فاصنإلا تكا لهيك , ىحصلا فيسلاو

 دب ىلع ناهس مسا سراف دألب نم دلب وهو ُرُمْرَهَمار لغا نم وهو ريخل ناهاسو مالسالا نبا
 هد كا يرعلا ىباشان) لافا هلا تلا نع ىورر ةرتفلا نش لرألا كل

 نبأ نسعو اهيلا سرفلا قباس ناهسو اهيلا ةشيخل قباس لذلبو اهيلا مورلا قباس بيهصو
 ع نامع ىلا قر تكل نأو «طغل طخغنيو ناهس قءرل قريل سأآ نأ لاق هنا سامع

 لببحتلا ناك ود دال جم" نيفلتو تس ةنسا قف. نياوملاب:قوت هنا ليقا اهلا نايلع

 رجاشملا موصل رجاتتم هعضوم نم هجرفتساو هانتجا ةراتشاو اراشمو ارايشو اروش ةروشي
 ةرافس رِفسي موقلا نيب رقس رفسارو ئهم ردصم وه ليقو ةرجاشم لا عضوم ىأ رجتتم عمج

 موسوم او ةوادعلا نم مثنيب ام قيقتكُي ىا رفسي هنال كلذب ىهم ريفسلا ريفسلا هنمو حصا ىأ

 ناداعلا ةبح رهر ليعتلا ءبذارب نارك لامسألا ىزرطملا لاق'لاغدالا ط1
 ا نرتكا قىعم هتلجتأ ر دصم نوكي نا لقحو ةغللا نيناوق ىف هعمسأ أ نأو

 شاعترالا دا "رمل ا قالطاو ل لاجال سلج هانعم نوكيف هنقلطاو

 نارا تل ري نري ا اقر ارتقاو ءاسعالا فاراطسا ىا داعترالا شاعترالا

 ىف هريسفت قبس دق ىولا ةراشا ىووا ةرارش ءىئتسي ام رادقم ةريسي ةّدم ىف اعيرس
 عوتتلا ىلا" (ينبلل ةفاشلا ليدر نايب ةفاضاا ةراها ىو: هلوقو نييلغلاو ةسداسلا فاتك
 ال ىنح نينفدل مض ىماغتلا ةنهاسم او لطابلا ىلا قكل نع ليملا نم ىا ىماغتلا نم همصعو

 رعش ن6“ ىيرشعلاو ةيداكل ةماقملا ف ىريردل لوق 0 اهبق اًنيش ىرت
 اك وأ ةَياَمزلا ىلإ نإ سافر 1١ مفتت ماقول نأ يل كفنان

 بناخكلا صيصقق ىودقخا ئدرلا مقلا هب هترما اهف ىقفاوي 2 ىعي ىدرلا مقلاح
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 هتيَب نافَسو « هتوص ىدص ترص ىتح :ماّكإلاب هيلع ققّقَتَتأَو

 روودصتلاو لوو ْمرْضَأف ٌرَمننب َهَرَب امن مك

 مست نم َمّرْخأِب لاخ لو نتنَرَق نم تخبأب لَك ام

 مهلفرشف مم“ نب ترد ونبو ميم نب ةأنم ديز ونبو مم نب ورمج ونب ثلث ميم لئابقو
 نب سيقر سيق نب فنحالا نم نال ةيمتلو مدل :غيفف اعبط ممرك اماو انركذ ام ابسن
 ينلا اولأس سانلا نا ةريره نأ نعو هب : صتخا اهف لثم غنم لكر قيص نب مكاو مصاع

 دقو ةبلص ةريدتسم ىا .ة4ههم هلوق اهاوان نم اهّرضي ال ةههم ةرفع لاقق مم ىنب نع مع

 رعش رعاشلا لاق موللاو لهبلا 0

 تحلَلَم مراكملا َلْبس تكلس وَلَو انطقلا نم ىدغأ ا رموللا يرطب

 يل رداعلا لاك كا لع نفر د اما

 دازب9ٌئ شبِعَي نأ كرَسَو ميج ْنِمَتْيَمَِتاَم ام اذإ

 داهبلا يف ىّفَلتلا ء ىّثلا وأ رحل راوصقتيوا ربك

 نأ يورو ططخم ءاسكداجلا ءاسكلا ىف بطولا قلب نورّيعي مناف نزلا نطو هبب ديزي

 لاف دانملا ىق فلما ءىتثلا ام هل لاقق سيق نب قنحالا حزام نايفس ىأ نب ةيواعم

 قل نم مم ونب هب باعي ام دصق دق ةيواعم ناكو همحناف نينموملا ريما اي ةنيفعلا قنحالا

 ا ا تلا ل ءاسكلا ىف بطولا

 رعسلا ءالغو شيعلا ةدش ىف لكونف اسلل قوفو ةقرأا ى ةديصعلا نود قيقدلا نم نفقي

 تافسلاب نوروهتم مهقف هلك اذه عمو ةنيخعلا لكاب غل ارييعت ةنبدغ ىمهت شيرق تناكو

 هب لزن امام ا هد ملا ماملالاب لنحأ نادلاب ناسل نم مسي ال كلو برقلا نيب ةويبتل

 ىنعي مامجالاب ءيلع قفنتاو ءيلا ددرتلاو هترايزب هيلا برقتي ناكهنأ هب داراو هبراقو

 هيلع ءلوق بجوم ىلع ايرج اهاّيا ىابغاو امايا هترايز كرنب ةقفانلا ةعلسلاك سفن لعجا

 ىف هريسفت قبس دقو بكري نأ هكزت وهو سرفلا ماجا نم هلصاو ابح ددزت ابِغ رز مسلا

 عيرسلا بيلا عيبتلل غلوق نم هعبات ىأ ةتوص ىدص نيردتعلاو ةعباسلا ةماقمللا حرش

 لابجل نم كتوص لثم كبيجي اموهر ىدصلا ىنعي لبجل ةنبا هناكو دوطلا نبأ هناك
 رعش لاق اهريغو

 ّْسأ وهز دولا نبأ هب تْوَعَ اًمأكق هود اَهْيَلُخ تْوَعَد
 ىلا كلذب ريشي هتصلاخو هتّصاخ ىأ هنيب ناهسو ىدسصلا عجر نم عرسأ اضيا لاقببو

 هرارسا ٌةَفيَذُحَو هتمدخ ُسَنَأو هتيب نايس وه لاقي نيبلا لها اّنم نايس م "ع ىنلا لوق

 ناهس هل لاقي ناك هضر ىدراغفلا ناهلسو هرارسأ ظفححو اريثك م دخيو 0 ناك اذا



 ب .معان» كس ارم /

 ُتِيَأَر اف ,َةَدْعَص ِتانّب ٌرْدْبَي دادتشاو « َةَدْعّصلا يحي
 هيوحت ْنَمَع ' ةاورلا ربراحت لاس ءاهتّرْشُح تيَعرو , اهتوصن

 :تامظلا ىف وع هدأ تاريخ م ,ةارسلا نم
 ٌبيِصَح « عابلا ٌبيِحَر اهب ضاق ىلا تعنف ؛ تامالظلا ىف ةَّدْحتو و

 :ماملإلاب هيلا ٌبَرَقَتأ ْلَزأ مف ؛ عابظلاو بَسَنلا ىهمت ؛ عابولا

 جات الق ةيوقسم نينت ىلا ىف حامرلا نم ةدعصلاو طاطشلا ةنّيب ةطاش ةيراج لاقي
 رعش رعاشلا لاق اهفيقثت ىلا

 لمت اهلّيمت ميلا ام رياح يف ًةعبان ٌةَدْعَص
 ةسعص دالوا كلذكو شحولا رمح ا انيق ل 3 عت حال ودع ىا دادتشاو

 ىف ىرظن نتيعر وا اهترضخ ىف ٌقاود تيعر ىأ اهترضخ نيعرو ةدعص ءاسنب اهيبشن

 قسيس دقو نقثملا ماعلا وهو ريرحت عج ريرامتلا ةاورلا ريراحت اهيلأ ترظن ىا اهترضخ
 ىلا قيرقلا نيسلا وهو ىرس عمج ةارسلا ةارسلا نم ةنماتلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ

 اران ىا ةوذج هنختلا هريغ فرعي دو ةلَعَف ىلع ليعف عمجي نا زيزع عج وه ىرهوجل لاق
 ران اهيق بطحلل نم ةظيبلغ ةعطق ىه ليقو ةبهتلم لا ةرمجل ىه ليق رانلا نم ةعطقلا ةودجل

 ةونففر اهّيَضو اهرسكو ميل تف تاغل تذلث اهنم عمجللو درغملا ىفو ىَّدج اهعمجو بهل ذل
 ةياظملا ئا يدنا تكعلالا لّرالا روهشملاو ةّرقلا ليقو ةعاجتلا ةدبخلا تامالظلا

 قلل عساو غرك ىا عابلا بيحر ىنيرشعلاو ةيناثلا ةماقملا حره ىف اهريسفت رم دقو
 فرشلا نع هب ريغ اًميرو نيديلا نم ردق عابلا ىرهولل نعو ليخب .ىأ عابلا ريصق ةدضو
 عاسيلا ليوط وه اولاق مركلا ةدايزب لجرلا ىصو اودارا اذا برعلا ىزارلا لاق مركلاو

 ةنياطسب اذا عوبب لجرلا عاب لاقي عابو ةقباس نقلا يف هَل رعاشلا لاقو رعاشلا لاقو عابلا ببحرو

 تسشلا نع ىو هئأظع ةرثكو هتقفن ةعس نع ةيانك اذه هلوق عابرلا بيصخ فورعملاب

 ننايلا نب ةخباط نب ذأ نب مم” وهو امعب ىفسويب اهم نا كلذو ميرك ف يرش ىا عابطلاو

 ما نم جيم“ نخا رم ىننب ةرب نأ كلذو شيرق ىنأ ةنانك نب رضنلا لاخ وهو رضم نبأ

 ع ريرج لوق |نه ىععو رضنلا

 رسيقدع لو لاجرلا ةقرق اَمِنَرَق دلو ىلا ملا ام

 مي نه ٌمْرْكأب لاخ الو يرق نم مركب ْنَلَو اف
 رعش شيرق ىف ىّدْرَرفلا كافو



 بح ةعارلو ب اي ررطس

 اذا خخ عاه ن إلف قاف نضام عاالاوا قف قم قمن قمَو رمل

 هدد هلثف ةورعربعب لي اقيربإ ط طغأ اًماو اًءوزج ًانابجج ناك

 ' ةورع ربعب قيرتإلا قوكلال سا هنم َرْمألاو ةاطعلا, شوألا نب

 روت وه انقلا نزو ىلع ئذللا ّنأل .لللا هلثخا كلم زوقلا 9

 ريفَصلا اكملا ّنأل ةقّشاكم هلثف َهَلَفْحي ريفَص اًماو «شحولا
 ةَيدصَتو ءاكم الا ِتْيَبلا َدْنِع مِهُتوَلَص ناك امو ىلاعت هللا لاف

 نك اك ةّيجألا هذه ىف 0 هذكلو حملا اكملا ىف ٌلصالاو

 تدحو دودمملا رصق نم نيرمالا الكو هيج ى ارقلا : 00

 ةيدعصلا نوتلثلاو ةعباسلا ةماقملا 7 لف نا كلن 3 0 3 200

0 

 طاطَش وذ انأو , ًةَّدْعَص ىلا ٌتدَعْصأ لات مام نب ُثرامل ّكَح

 ةولول عمج وه ىلاللا ةسداسلا ةماقملا حرش ىف ةريسفت قبس دقو بكتلا ريثكلا لبقر
 هناف ةيجالا هيلع سسفي هنا عم ريسغتلا |نهب ىريرخل حر حرص دقو ىزارلا لاق حولا نوت

 لوألا (نونكتل ازعل نم.لوالا مزاالرالاونسلا نم: لوالا كل نيب” ةلساخ ةفدارملا قبق ل

 0 ا الا رار لات ةلعاش حا: تمام 5

 كا نيثالثلاو ةيداكل ةماقملا حرش ىف داعصالا ريسفت مدقت دقو نيهذ ىأ تالا

 دولإل ةعنص اهيف مكحتو اخعرف نوّيس اعنص نيبو اهنيي نهلاب ةهظع ةنيدم ةدعص ةدعص

 اهلخدي دل ةقفرعم 5 نعصو اهناسن نسحب لتم ا برضو ةدوجل ةياغ 3 ىدعصلا دلو

 ةماقلا لادتعاو دعبلا اهرسكو نينقلا تقب طاطشلا ةدعصلا ىحي طاطش وذ ماللاو فلالا



 وعلو - 6

 0 ب اعل

 ا هلتف مك 7 0 6 5 ةحارلا هلا نم َرْمألا

 عن ع نو و

 راس اساو اروح اموق ةنك ين ناوشلا قو ىَكلهلا مه روملا ن 5

 نال مالفم هلُثِم دورت بحل اماو /نيحارس هلثلو ذك ليلا

 تتْذِك ام ه»ا لوسر اي هل لاق نيح نايفس ىنال ابطاخم ىبنلا هب لثم دقو قاوبلا
 لئاقلا لاق امك كاذو كنا اما مدع ىنلا هل لاقف ىلبق نيتمعلجلل ةراجي نذات ىح ل كا
 ىف كنال ضرو بروج لك عنق كدب اذا هانعم ةديبع وبا لاق ًارفلا نطب ىف ديصلا لك

 ىداولا ايناج ناتيعلجللو مالكلا اذهب نايفس ابا ىدرا هاو ديصلا ىف شحولا ر ايك ىانلا
 ماقتنالا نموه مقننم ل دبسلا لج ريخل عمو وقم ىرمرل راع تس ا

 نع ةرابع قافنالا ناقب نوم ا .فداري ال نافتالا نأ ىزارلا لاق نم نوييانام نم رمألا
 قاقلا نم رثعا لوالاو ةيافكلاب مايقلاو : ةنوُرملا لكم نع'ةزايع نوللاو جارحالا قلطم
 عساولا ءىتلا ءارلا متفب حارحرلا حارحر صوصخو موم امهنيب نوكي ال نافدارتملاو
 ىزارلا لاق حر ةّحارلا ءاعدتسا نمرمالا نال 2 حارحر حدقو حارحر شيع هنمو قيقرلا
 هحاري ءىقلا حار نم نِخَأ اذل ) ءارلا متفب ّحَر هنم رمالا نوكُي امنا نكل مين |نه هلوق
 ازال ناسك حر هنم رمالا نااملاب هجري هحار نم نخا اذا اماف ه<ر دجو اذا ىلالاب
 ةكار م حري مل ةدهاعم اسفن لثق نم ماع هلوق ىف ةغللا َةضا نيب فالثل عقو انهاض نمو

 هنمو هحر دجو هج<ريو هحاري ءىقلا حار ىرهوجلل لاق اهرسكب وا ءارلا متغب هنا ةثل
 هحازأ يجن بحر كل هي قل عج خيام ةشار عر. | معاة اجعت لجل نت تل

 نم هلعجي نري [ لوقب ئئاسكلاو هحيري ءىقلا حار نم هلعبجي حرب مل لوقي ورمح وبا ناكر
 ندَْرَأ ىمازا تشكر رم ره يودارال فعالا 'لاقو دحإر قئملاو هحيرإ اناقاء نقلا تحا
 روبنصل انالف نا هنمو ةدرفنم قتبتو اهلفسا رشقنيو اهلصأ قدي ةلخن لك روبنملا روبتص
 برشي صاصر وأ نيج رأ كح ىنم ةوادالا ةبصق اضيا روبنصلاو نلو الو هل خا ذل درف ىأ
 هلوقل افدارم نس هلوق ناك اذا يب امنا روبنص ىله طغ لثم نا هلوق ىزارلا نعو اهنم
 نيحارسلا نيحارس رتسلا ةيطغنلا نمو ظفحلل ةنايصلا نم موهفملا نال رظن كلذ ىفو طغ
 بكينملا بوكسالا بوكسا رجل هب ىري ام عذلقملا عالقم بٌدذلا وهو ناحرس عمج



 تعول روك

 نلف تلح قيفشلا اّماو : همهم هلثف ففكأ ففكخأ

 كالا 1 ةقرلا نال ةفرابا هلقيف ةضن راتخآ ام انناو:ءراطْخألا
 هدرلاى قاقف سو هيله هللا: لص نينا )اهل: قطق:حقو اهّضفلا
 انك امانا, ديحاطما قدا ةعالك سدا ناز ا نرششلا عبر

 فذ كل راج كسفت ىلا افاضم تيدان اذإ كتال هّصلاخ 0
 ٌفرَح انفاه َقَّدَح دقو 0 ةدكاس اهتابثإو

 ماو تا 2 ةّيحَألا ٍِلْصأ 31 ح اهنآدتلا

 ل ا

 فر لدفلاءاهبا ىقع نوكملا علها هدب ةملك همام امأو ةنيبلا ةواغملا نعل ةنقم
 اهكءاهلا اهنم ضّوعو ءايلا ىفذخو قيرابا لصالاو قيبربا عج ةقرابالا ةقرابا قفكأ
 رظن ةيجالا ءذه ىو رعشلا ةرورض ىف كلذو ضيوعت ريغب ىفذحمت دقو ةنزارفو ةقدانز ىف
 نأ ةغللا بتك ىف روهشملا لب ىريرال هلقن اكةّضفلا قلطم ءامبا نم نسيل ةقرلا نال

 ةفدارم ةقرلا نوكي ال اذه ىلعف واولا نم ضوع ءآهلاو قرولاك ةبررضملا مثاردلا َةَقرلا
 انلوق نال راتخا ام هلوق فداري ذل ىا اضيا كلذكو ةّضفلا نم صخا ةقرلا نال ةقفلل

 لذي ذل راقخا ام انلوقو ةهاركلاو عانتمالا ك4 ىلع لاذع ىتأ نال راتخأ ام انلوق نم صخا ىأ

 قوق وفطي اموهو ٍفاط ثينأت ةيفاطلا ةيفاط اضيا أي دلو راتخي ذل نق هناف كلذ ىلع
 طاقساب الا ةّيجالا هذه حت الر ةعامجل ةفلاو قلبو نم بطاخم رما أطر شيشفلو ىذقلاك ءاملا
 تكسا ءهانعم لاعفالا ءامبا نم ٌءهَّص صلاخل تينأت مانت فلاح ىنيتملكلا نم ةزهلا

 ىذانم باولو لاوسلا ىف لانو ٌهَّص ِهَص نتلقو ننون نلصو ناو هَ هتكسا اذا لجرلل لوقت

 اضيا كيتو :نخ ىأ |ديز اه لوقت نخت ىنعمب اهو ةراشالا ءامنا نم كيتاه كيتاه هلثق

 عه نياق نيزارقر ءلثقا (ركرللا فا اذ علزنس َتَنوملا ىف كينو ةرافالا ءامثا'نم

 ةزمعلا طاقساب ةّيجالا هذه يد امناو زومعم ارفلا شحولا رامح ارفلا 9 منرطشلا نيزرف

 ةريثك تاجاح.هل نونتكي لجرلل برضي لثم انه ارفلا فوج ىف نيصلا لكر بخل هنمو
 تاوفب لابي م هنا ىعم ىلع كلذ هل لاقي وأ كلذ لوقيف هل صَقّتف ةهظع ةدحاو اهنم



 ل وجعا ل أي ساب“

 ةَماقَملا هذه ةعدوملا يباحألا ٌريِسْفَت

 0 ىه ى' هى

 هْلْثِف ْنْيَع هّمَباسأ ٌرِهظ اساو ,ريماول هلثاف دازب دم عوج اما

 هلا الوان اهو. كلتدانقلا هجم ةرداج قداص اًماو « نيعاطم

 ناو. ,ةّيشافلا هلثف ةيلح لفأ اًماو..ءةجداصا هلغف رانود

 ىردا ام لاقي ىرهزالا لاق ةيحانلا وهو عقصلا نم هلصاو عقص هلتمو عقوو بهذ ىأ عكس

 بهذ ىا ىنعمب هلك عقصو عكسو عقسو عكنو عقب نبأ
 نيتيلك هتلعج اذا اما ةدحاو ةيلكر يماوط نلعج اذا !ذه بانك ىأ راموط عمج وف ريماوط
 ماعطلا وهو ريملا |دحا ىطعا اذا ارْيَم ريمب رام نم لوهم شام لعف ريمو عوجل ىّوَط لوقت
 لعف نيعو رهظلا اطملاو ٌودعلل نعطلا ريثكلا لجرلا وهو ناعطم عج نيعاظم نيعاطم
 ةلصافلا ةلصافلا ةّيطع ىأ ةزئاك نفذاص فداص هنيعب هباصأ اذا هنيعي هناع نم لوهحي ضام

 نيبيضورعلا حالطصأ ىو ةلصافلاو نيتي ىنيب لصفي ام 5 وذا سوور ىفو لصاوفلا ةسحأو

 اهدعب ناكرشم عبرأ لك نو ْنَلِعَق وحن نكاس اهىدعي كاكوفم ىاذلت لك نع ةرابع

 نلعج اذاو ىربح ةلصاف ىهدت ةيناثلاو ى ىرغص ةلصاف ىعمت ىلوالاو نلِعَتم وحن نكاس

 اضيبأ قنعلل مسا ىهو داه نيناث ةيداهلا يداه ءاطعلا ةلصلاو نجو ىلا نيتملك ةلصافلا

 لوتقملا مد نع ىطعي ام ةيدلاو نخ ةانعم لاعفالا ءامبأ نم اه نيتملك ةيداه نلعج اذار
 لنق ىرودقلا نعو رانيد ىلا نم معا ةيدلا نال رظن هيفو ىزارلا لاق رانيد قلا وهو
 لبالا نم ةيأم ءاطخل ىف ةيدلاو لتاقلا ىلع ةرافكلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب بج ءاطغل

 نورشعو ةقح نورشعو نوبل ننب نورشعو ضاخم نبا نورقشعو ضاخت ننب نورتثع اسامخأ
 هذه ىف الا ةيدلا نيثي دلو مهرد ىفالآ ةرشع قرولا نمو رانيد قلا نيعلا نمو ةعذج
 لبق نم ةبارقلا مهر هتبصع لجرلا ةلقاع حاملا ىف لاق ةفينح ىنا دنع ةثلثلا عاونالا
 ونمو ل عقل امنا (نركتم اها رداعلا اوجاع نقار ءاطح هلعتب قلع رن !هوطتما نلمدلا كالا
 قيرصتب فاكلا نع ىنغتسي نأ ةدودمم ا ىف زوجيو باطقل فاكب ندليعتسيو ٌمبو نخ
 ةّيباتك اوُءرْكأ موا هنمو مواهو نراهو امراهو تدوملل ءاهو ركذملل ءاغ فاكلا فيراصن اهتزهم
 ةيشاغ اضيبا ةيشاغلاو ةيشاغلا نيدح كاتا له ىلاعت هلوق هنمو ةمايقلا ةيضاغلا ةيضاغلا هلثيف
 نييك ةيشاغلا نلعج اذاو ةافعلاو فايضالا نم لجزلا ىِتْعَي نمل اضيا مما فو جرسلا

 هفيز ىأ ةيهو ابهر بوثلا ىتو لوقت نّّيز ىنعمب ىقو ردصم ةيهو كرتو لطبا غلا
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 َلْيَس «رقملاب مم الو «سمألاب َنْعُت 1 نأك ْمامكألاو
 0 ل ل 0388

 2-2 را و ب 4 بعش ص
 ر 26و ند < ه

 3 00 قود كلا مهد 0

 ف 900

 بدع بدو تعا رار اهكعب ىل الح ام

 قد ىذلا كررعلا حل 0 اذه , ىحتألا تلقف ىوارلا لاق

 دايقناو 2 ةتيشود نسح مهل ص ٌتدَخَأو , ىاحالا دحام

 اك اضايكاتو رهط دقات ا دان تيققبلا زق“ هتيشمل مالكلا

 , عقصو عكس نبأ ردت أو ,عنص ع انبجكف

 نال ةرانا ٌسشا لاقي نا هقح ناك رظن هيف سمقلا نم رونا هلوق ىزارلا لاق عجرو داع ىا

 م ناكىا سمالاب نغت ا ناك مامكالاو ليضفتلا لعفا هنم ىْبَي كاف ىابر لعف رانا

 اذا تح سنوي ةروس ىف ىلاعت هلوق نموه مثاردلا نم ىلخ اهنا ديري ةرماع نكت

 اراهن هت وأ كبت انرما اهاقأ اهانآ اهبلع نورداق مثنأ اهلها نظو ننّيزاو اهفرخز ضرالا ىننخأ

 نا نص عسأو تاوككوإ مكلا عمج مامكالاو سمالاب نغت م ناك |نيصح افانلعج

 رعش ١ ةدربلا هتديصق ىق قريسوبلا كواشلا نيحم هنأ نبيع ىأ لوق هنمو قشاع
 ٠ مرطمتو ةقم مهم َنْيَب دام ابكت يدل نأ بلا ٌيسكيأ. 00

 ٌبهملاهنم اهتقلاو اهترصبا د لواو اهن ةضدلو ىلا" ضرالا ,ى ىا وكبلا ىنوا ىف
 وفو جيرلا بوبه نم ةراعنسالا ٍقيرطب هضرا نم هروهظو هجورخ وهو بوجهلا بهملاب دارا

 ةماقملا حرش ق ةويسفن قبس داع ةضورو نغا ناكم راكم علوق ءاثغلا اهتضور ىلاو اهنابيه

 حقصو عكس نيا رامقلاب بلغ هلصاو عج ىا ريق امب ّنحأ ىاوبعما ةرشع ةيناكلا



 ب وعالو ير رو

 نوعاملا 0 ماه قح د تلق , هيسفن رواشي ّلظْف

 اردوكت رل ام مكانس لانو ةعامتلل ىلع يتيح َلَبْتَذ , هيلع وس
- 
 وتد 95 5و 2-9 هد 1

 , ةّيِعوألا ربل ركب ؛( نوفعت مكن ١ َمُنَنَط الو « نولفعت

 ناصذألا هب ا ىف 0-50 0 ,ةّيدئالا مب ' اوضورو

 رواشي ةريخالا نونلا فدحو ىنيفوخت دارآ ىنيفوخت هلوقو ىريهلا ةيكل ىبأل نييبلا نيبلا

 ال نايعادو نانآر هل هجتاو رمالا 0 ددرت اذا اههرواشب بو هيسفن رمأوي نلف لاح هيسفن

 ريسفن اهوّهبف سفنلا سجاهر سفنلا يعاد اودارا مناكنبثيو جرعي اهيا ىلع ىردي

 هل نيرمالاو ناسنالا ىلع نيريشملاك اناك امل نّيّيعادلا نال اًياو سفنلا نع اههرودصل امِإ
 00 مداخل 1 لوق' م 00 فوتو اههوهبسش

 ا 8 ةثريوح لاقو

 اَهْعيِطُيَو َقَقْلا اهيِصْعَيَف ٌسْفَنَو 00 0 راج يآ لكل ع لع

 دارا اذاف نر ىاهن اهضعب ىلعو ٌّقر قرمأ 0 ىلع بوتكم ماهس ةيلهاجل لهال ناك

 يلع 0 ضبيب تايصخح مهل تنل ليقو ضمب ير ناهن هيلع ىذلا 00 1

 0 اشم امور مث اماعب لش رات لا م لاس وو

 الا نم لس هي عفتني ام ل ليقو اهون ململاو ءاماو رلدلاو ىأفلاو دانزلاو

 وه كلذ لكب رّشف دق نوعاملا نوعنميو ىلاعت هلوقو ءأملا اضيا نوعام او كلذ وحي ةناعالاو
 را ىلا ىلع ود يدل يرد ومو تاس ليزر ريل رجا ضو نمل 1
 نيردععلاو مانا ةماقملا 0 داما رقت قارا ءاكول اب 0 0 ريضرالا 17
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 _ وعوع 0

 01001 - 807 01 هم >2 02

 نمو را

 نم

 ا ءاحذلا ىد د 5 7 6 /
 مدد 110 و هو تم عاما ثمار

 كر ردن بالجمللا د امل ولا

 يح 62 ينايبت هنيب 1 طباع

 رنج انل الو. ناديملا اذه ٍلْيَح نم انسَل هل انْلُق , هاَنْعَم
 ه- 01 6-0 اس نادم < - يل لع ]|

 2« تممعغ «( كحل ,. نإو ؛ َتَْنَم  َتْنَبَأ ناف « نادي حقعلا هذه

 أ سلق قرقتلا كلا احبج اا عم“ هله قا دام هانا ذ الزنم اوبن ةورذ اوبت
 ىا بقات باههو انا اهتبقثاو ىدقتا اذا ةباقثو ابوقت بقثت رانلا نْبَقَت نم اهئاكذب

 هب مي حنلا ضعب ىف هب مي امس دكر ل 1 يور دب تقل ومع ءىم

 ىل ام برعلا لاثما نم ةردقو ةقاط ىا نادي دقعلا :نه لحب انل دلو ةهتعاقومكي ىأ

 ان عع هحاولا ئوييا ال زحآ لعم قو عصا:الوااديازمالا نه ق قا انتو نادي رمالا !ذهب

 رعش رغانتلا لاق ةروق ذل

 نادك روكا نك عيطتنتاف ئرشلال# كل انف زالقت انة
 اينو لاق هل يك ال صيق لعيب ٍلعْبَل .ىف ىرهودل لوق لثم نونلا فذحب ْىَدَي ذل لوقو
 ابا ال ملوقك عضوم ا |ذه لثم ىف اهب نتعي ال ةمتقملا ماللا نال نيك نم نونلا نطقسا

 رعش  رعاشلا لوق ىرت الا كابا ال هلصاو كل
 ىتيِفوَحَت كابا ال تألم 0 1 لا توْلاَبَأ

 نود ماللا دنع الا اذه لثم ىف نونلا ىفذحب الو كْيَوْبَع ال ةلزنمب كل ئّدبع ال كلوقكو

 ا!ذهو ةششازلا ىا ةمحتملا ماللا هلوقو ىعتنا ةفاضالا ىنعمب قأت ذل اهنال :ضفخل فورح رئاس



 د وهاس ل 7

 م م د 0 عبارلا ىلإ قسم و

 مك تس راب انهت 5 صيوغ هك
 ناو هامضا ف

 رك جر سشسنتسا َّمِيْوَف هل ك2 اذ ام

 اَكْشُي وأ َىورَب نأ نع هّمهق هّرَثق نما

 ىكلف طق جاي ىحمأ ئذنحلا ككيوسم لتلاا#

 مط ,لوقم ًاشناو سداسلا لبق ليك
 2 مك كس ل ور ل ل را
 دك مشط شالا 0 انا ا فل تطل تس

 مكظحت , لاقو 0 0 ةرصب ةكارر

 ىف هحاضبإ قبس نقو لكما ضذلعلا "هنرعلا لطي صيبوع' كد فاتارعا عفد ىق كورصني قىح

 اهتيمت ىا ميرلا تيشن نم مهمتنو قشنتسا ىا شنتسا ةرشع ةيداغل ةماقملا حرش
 ىوري نا نع قربلا ضاهباب ايانثلا عمل هبش هيلا مدتبا هيلا ضموأ سماخل ىلا ضموأ

 ىرصب نلعج ءهنقيقحو هيلا هتفرص ىا هيلا ىرصب نوحن هرصب احن ركفي نا نم ىا
 رغش رعاشلا لوقك |ذهو هنم ةيحان ىف

 لوح كلبك رارفألل وألا نو» ١ كزانكو ناكر دقوا ونلل ءاكع
 0 و اع ب راسل اكوا 1 هاحن هلوق

 قب ندفااي طلا نمكيقاةةل صاله" ١ ارسيالا نابل نلع«وفغا: ىلا: «ويتشاو الكاز
 سانلا نيب قوسك كيعف ىعي مفلا ىلإ عجار هقوس ىف ريمضلا هقوس سانل ١ ىف ماقا مفب

 وهوا ناتدلل 'ةقويزفلا هتك رك دا قوسلا نم عاتملا:عاونا لّصحو ىزتشي امكهنم دافتسي

 برو اثيل يدي ةقورف برو اتير َب بَهَت هلع بر لتملا ىفو نئوملاو رخذملا هب قصوي مم

 اهلك يهذت ىتح اهيف قرخي ةجاح ىلع هصرح دغشي لجرلل برضي اثيغ نكيب م ثيغ



 - وع -
 مكلعأ نأ 00 ا هلل ىنلطفا دع لعلم
 لاقف ٠ لدعلا ءاقستسا ىلإ ,ردغلا بهل انأجلاف لاق“ مكنلتع

 0 ىف هنمس نمي الو , ههدت ىلع رْئاَتْسَي ْنَمك ُتْسَن
 , ّحَسْنَأَو لوألا ىلع رك

 ةهفيقدلا :انكنأ ةنلح سستم لكس دا

 دبا كدمات كلا دل ياسا كن وي لاق نإ

0 
 ام

 مظن «لاقو ىاثلا ىلإ :تيجح يل

 د

 ند 6

 ءلاقو 0 5 ىلإ َجْوأ 00

 الا لّذبي مل انهو اههل نيتفدارم نينملكب لاوسلا ىتملك لدبي نأ ةّمحا لك ىق مزتلا ىزارلا
 اهنيعب اهداعا هناف لاخل ةظفل امار هص هلوقب اهلّدب هناف ىكسا هلوق ىهو ةيناثلا ةملعلا
 "127 ١ ؟رمطقلا ةوارخ ىهو ةَلَع عمج نيغلا مضي د للغلا للغلا بهل هنم وهس انهو
 ا د ل و وعم ال الا والا هت فاللل نا لعل
 نكطتب دلو هسفن ىلإ نسك نم ىسل  ىا ةمدا' قف ةنمس نم الو هسفن هب صخ ء ءىتلاب

 هلام قفني ىذلا ليخبلل برضي لثماهو مكهبدا ىف قيرق مكنم» ملوق نم هلصاو «ريغل
 ليعف وهو بيطملا ىا مودأملا ماعطلا ميدالاو سانلا ىلع هب نتمب نأ ديربو هسفن ىلع
 ىنعف ميدالا نم نفقملا ىيلا ميدالا ليقو مكيف عجار مكريخ لثملا ىنعمر لوعفم ىاعمب
 مثريغل هوعطيل الو هرلكايل هنوجرخي ءاعولا ىف اًدبا منعب نا لوقلا اذه ىلع لثملا
 ىواف ىلاعت هلوق هنمو راشا ىا ىجوا ايلح ىوري دقو انّيز ايا يوززو ةنفز انتم

 ةلاسرلاو ةباتكلاو ةراشالا ىولا_ىرهوكل لاق زمرو غيلا اموا ىا ايقعو 0 نأ يلا

 كئاقدصا ىف كلام فرصا ىا عمتت قفنأ كريغ ىلا هنيقلا ام لكو هل مالكلاو ماهلالاو



 د ك1 كح قب
 يجمل ءاعّذلا 0 ل لل نيس اي

 م 6 نب 1 را

 لجيو تيِدف نيب + كلج لقا لقم ام

2-0 

 م .ةقنأو 0 0 2

 8 0 كاك دا 21 < ةَنظِف هل نما

 تلثأ قيقشلا لوك لقم ا ا أذ 0 اف نْيَب

 رك راصزألا و هلضق قّيادح ىم ا

 هل سرس رع اا

 مط :لاع هرصبب عساتلا َج - تال رو

 هتفاركلا انو يذلا ٍبْلَغلا فهيلاراشُي ىماي

 هعامصب سد جاحلا كِل د ا

 ملظتن ,ّلاقر ,ىكنم ره ,ىلا ىهتنا اًمف ىواّرلا لاق

 تكنو اهب موصل ىصتي ىتلا َتَحَّنلا هَل ماي

 نك كش رد نقلا 1 00 ل

 نْفِللا سداسلا تفل باطراو بطر لثم زاغلالا عمجللو زغللا مءالاو هدارم ىتع اذا همالك
 ليجرلا نع نك 00 اك صحبى فيجاحي: "ديلا: لجولا تدتلا كال كا
 لطلا ةيلغ طق يولازك لولطلا راهرالا هلرلطم'“ هك خ نايت ةيل ركل 0 1 اع
 نالز اجلا راعتسم نم |نهو قيوب ارظن هيلا رظنو هب ةامر ةزصبب باع جانا
 ةحلح ليقف هبق 0 مث هامر اذا مسلاب هد لح اولاق م لظنحلاب ىاأ |! جّدتملاب  ىرلا ةلظ

 ءاقلا ىإ هتكنف هنعط لاقي تكتيو مغلا وهو وتلا ىف هعقوا هاجت موصخل ع 0

 لاق شلاق لش نكمل ناك. ؟اهيف طحو ةياهيرضا صزالاةنيضقب تكفو سار 15
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 -_ وعلو ل 27

 راو ءطقَّسلا ٍلُخْدَت لو ,طقّسلا تقاض ,طفلا اذه ثّقان
 لوبقملا نيب مازم الو :دودلل هذه ىلع 7-0-0 د
 انيلع شقآو : كيابل نم انل لكت َتفَدَص هل اَمْلَقَف «دودوملاو
 "0 ردطلا . اومطيو ,نولطللا تانري الغل لكلا لاس كبابع نم
 مظن , لانو ىرقلا ةروطان لكان مت

 ٍدانْرْلا ىراو ٍلَضَعلا ْ هداك ا
 دارحب هل هر 0 ل ا

 مظن دا ارا اصلا لنا كطع
 ظ نيم كشر هني ملو" ةلتكض قات ىلا ردا

 يع هتباصأ رهظ قجاحملا لوق ْلثِم ام
 طل ,/لردهب اهنإو .تلاشلا طخ نق

 ةرياعإل دوقتلا ُلَثِم هركف جاعت نمي
 هم م

 ةزياج ا ني ىلا كلوق لقم امه

 مظم 0 ا ىلا َعكتأ رن
 تيرا ار

 ا 6 58 لكم ام د محا د

 فرظ.طفسلا طفسلا لخدت مو يدرأا ى] طقلتلا كهاض . ةنفابملا ىا ةاقانملا نمره
 دمك امنا دانا | ءاسنلا تاردا ل يوعلالو بيطلا هيف أبعي لبقو بايقلا هيف عضوي

 ةبيطعلا ةرئاشخل 00 اتم ا ةماقألا 0 0 .ةروظالا موقلا ةروطان

 قارتعلا حاملا قو ناتغل اهمضيو ماللا تغب زغللا زغل نم رعاشلا ىطغي ام اصوصخو



 دك د0 4

 :ةّيحألا عضو نأ «ةّيبهذلا ,لومتسلاو , ةّييَدَألا لئاعتلا

 نوكك نأ ايليشم ضييخ ديشل جاركتساو « ةّيَحْملالا نامل
2 

 2-0 كاع م 0 3 3 يل هسا وادا لا
 ىتف 2ةيبدأ ةقيطّلو « ةّيوَمْعَم ظافلاو « ةّيقيقح ةلئامم تاذ

 نيدمام امميكحل انحو موقلا مغ هيف نشفن ذأ نرثل ىف نامكتي ذا ناهلسو دوادو

 مع ىنلا دواد ىلع لخد لاق هنا'ساّبع نبا نع ىور ام ةّصقلا ةروصو ناهلس اهانمةفف

 مغ نلفنا سا ىن اي عرزلا بحاص لاقف مَع يكحلام ركآلاز عرز بحاص اههدحا نالجر

 كل مغلا مناف فظل داو هل لاو ا رع ول يفد ىأ قرح ىف نعترف ذليل !ته

 دواد هيلع مزعف نيقيرفلاب قفرا !ذه ريغ ةنس ةرشع ىدحا نبا وهو ناهلس لاقف

 اهفاوصاو اهنابلاو اهدالوأ هل نوكيف تركل بحاصل مغلا عفدت نأ ىرأ 1 اههنيب نمكحل

 هيلع موردبو دمع هدعر ىذلا عرزلا لثم اهيف رذبيل معلا بحاصل ضرالا عفدتو اهعفانمو
 مغلا بحاص د درتسيو ءبحاص نأ عف دبي 9 عر موب هتنبهجك لباقلا ماعلا ىف ريصيب نأ ىلا

 رمكل ىنعي ةيبهنلا ,نلا لومتلاو كلذ ىلع مكالل ضماو نيضق ام ءاضقلا دواد هل لاقف هفغ

 ىف اهفاسوا ىف وهو نسل لاق رمخل نول ىو ىقو بهذلا نولك اهنول نوكي ىلا

 رعش نييلهاكل ىف ىقعالاك نييمذلسالا

 رافشسلا ىِم نْبِعَت دق صُئالق ذليل ٍهْيَلَع تمن ِراَتَغَو

 رامثللأ كرو مْكَح هْيَنَلفُم ىف ىزكلاو مج
 راك ْحوِبْضَم ليلا ب بوثو 2 ىمبِرح ىلا تْرِس قّيكى نبأ

 رامدلا لح نم جلا تن ذإف ىف قيفرحت كتلك
 راقعغلا مي نص ىوس مص امو دلَح لاف نأ ةباوج ناكشف

 رازإلا ل لوُدْسَم هس اعف  اقهاف نسف نانّدلا ىلا مماقو

 قب ةيحالا ةيعألا عضو مامضتا نا ابرام لع لع يضر لل
 ةماقملا حرش ىف ةّيعملالا ىف لوقلا مّدقت ةّيعملالا ناقتمال ةبطخل حره ىف اهحاضيا
 لوثسملا لاح معي نا وه زغللا ىف لئاسلا ضرغ ا ةعباسلا

 لل سلا نوكي ناىنعي ةيقيقح ةلئامم تاذ كك م داك ذل لدي ذل ما ماع وه له

 نوكت نا اهطرورش نمو ىأ ةييونعم ظافلاو اههظفل ىلتخا نإو ةقيقحل ىف نيلتامم باوجلو

 ةهجل ةفيطللاب نيري ةيبدا ةفيطلو برعلا مالك ىف قىععم هل سيل ظفلب كل ىنعم هل ظفلب

 تقاث ةدحاو ةملك هنوك ىلا ارظن ةّيجالا باوج هيلع لدي .ىذلا ىنغملاو اهب ىّوملا
.55 



 كم مهو 7 أف للط

 ءابهص لك الو رع ءادوس لك ام لاقو « هلاذَق انالوو « هللايدا
 همم دع نع تاس نس

 هتهجو 0 انيرصو , ةاوعألاب ءابرشل قالتعأ دب انقلتعاف ,ةرمجت

 صاصقلاف 0 صاحي 0 0 ها 95 هل انلقو ناسا

 00- نول يا 0 نأ 4ك 0-0 00

 را اا كدت دعا

 رخّوم عقحي لاذقلا هلا نق انالوو انالوو جتاملا نساب حاملا نم اذكبت معا تنا ىاديملل لاثمالا عمجم

 قذاخالا ىالتتخا ىفو نظلا أطخ ىف برغي لثم وه ةرم ءادوس لك ام سأرلا
 لا كلذ كك ]1 هلطت ف لهذ ني رداع هلاك نم لزأو انقنيا ةيقتلا عمضرم قو عئابطلاو
 ايتا نابيش هوخاو رماع كردا اهف الام ةبلعت نب سيف هيخا َننع كرتو كله ذاهذ هابأ

 شلا ناف ىعد ىخا نيا اي لاقف هقنخي هيلع رماع بوف لاما ىوتا نق ءادجوف اهم
 ام لاقو هنع ٌقكف سفن ىوتا الو كطعا ىنعدف ىنتلنق كلام كطعا م نا ىنعي هاونم

 ايككل غوسي ىلام ىفلتا نا نننظ كنا ديري ه2 تار لح لو هيك رك

 ا ل لن علك انا هيلع نأ هنا دازا ليثو .ةنخت ءاضنبا لك نا: لهاتل نظ
 ىق لثم هنال داوعالاب ءابرخل قذلنعاب هب مقالتعا هّبش امنا داوعالاب ءابركل قالتعا دذلئم
 قاس ىّلَي ذل هنال ءآيرخل نم مزحا ملاتما ىف اولاق !ذهلو هب قآعتي امب موزللا ةّدشو مدلل
 رعش كلذ ىف اود د ىركلا هرج واح تنس حر

 اناس اكيْمم اإ قانتلا ٌلِسْرَي 3 ةبشنت ةانبزج اهل َنِيَأ ذأ رد ولعم 2مل
 ىأ هنهجو نود ايم ليت لاعب اك ةيضنت ءابرح لاقي. لاقي ةيدضنت ا ةرجت بضنتلاو

 ءاود نأ _ نيمشلا نيب زجاكل وهو ٌدس عمج دادسالا دادسالاب اهيلا هجوتي ىتلا ةهجلل نود ىلا ةهكل نود

 ةرئانلا ءاقطاو قنفلا قتر ىف برضيب هصوخت نا قنقلا ءاود نا لثملا لصا صاحي نا قشلا
 ا لك ام هلوقب مميف نعاطلاو مثل حراجماك هنال كلذ هل اولاق اهتأو ةئقر ذاب ةطايخل صوخلو

 عفراف لهل ىلإ انتبسنو انترقح ىنعي صاصقلا صاصقلاف لاو ةرح ء ءايهسك لك الو ةرهخ

 قتنقلا رهنتو انتا امك كبوت لاو انلهجو كملع نيبو ابيصن كيل نم انطعاو جقربلا
 اذا !اذك ناكمب نلف حصر لاقي قوصللا عوصرلا اعضار اهتعسو ىا ةحاركل ترهنا لاقي

 ملوق نم قوقضهناو قوقعزا ىا ثحبلاب قومجرثتسا اتقزتلا اذا انيع ثَعصر هنمو هقسل

 ىلاعت هلوق ىلا راشا اًيوس امكح ىا نرال ىف ناهلس مكح اهضهناو اهيعزا ىا هلبا راثتسا



 وعوا/ د ِه/

 اناَشْنأَ 0 0 ادن 8 0 2 َتْيَنَع اذا كا

 0 يس د 50 0 نيشعلا

 ٌعَمْسَي نم لوثم َلَثَف ؛ ةربسو هربخ قبو /ددبو هةربح َبَهَد

 صّحعحو نر تلا كل نا كل ,رثنت ام طقَتْلَيو و

 هلآ ذآ

 مج ؛ ٌحاملاو متاملا ةدحإو ؛ ٌمارقلا َلابِجِإ ىو ان سان

 سانلا نم ّقخ ريغص بكحروح اهسلا نال خلو قل نع ىشكن ىا رمقلاو اهسلا ولج
 هنمو نطابلاو رهاظلا رمالا ىف  نيلتم اراصف ةرهشلا ىف لثم وهف رمغلا امأو مهراصبأ هب

 رفهلا نيرتو اهتسآ اهيرا ىناديملل لاتمالا عم# ىو ْرَتْلا ىيرتو اهسلا اهيرأ اهبرا ملوق

 ىيس لاقي ىلابلاو نيد ىأ ثرلاو بيشقلا رشنن ديو ىدرلا ىنعي رقلاو كوشلا

 نم مهلا ج ارخا هلصا لشنلا ثغلاو نيمبلا لشتنو ءالجلاب يهع ٌتيدح ىأ بيشق

 ايغيف مي ريكي لاتقنملاو ليغتملاو لب اوذ كلب خوبطملا مهلا وهو ليتقنلا هنمو لاشتملاب ردقلا

 ةتوقعو ةتاتغ تْعيو تغب محلا ت ٌتغ لوزهملا ثغلاو ردقلا نم مهلا اهب لشني ةديدح
 داهتتسيو ملقسي ام ناهذالا نانونكم نم جرخفسن ىعي دو زهم ناك اذأ تيئغو تع وهف

 تارق ىز رطملا., لاف ةنضحر يتيمه ىإ نا هرج قد داعتسي داف ميقتسي اهب ملكننو

 نسل رثا ربل هربسو هربح بهذ لجر رانلا نم تك ثيودتل ريسفت ىف قئافلا ق

 فرعت وهو ربّشلا نم هتراشو هتّييه نم فرغ ام ربشلاو هتربحو ءىتلا تربح نم ءاهبلاو

 نم ضعب لاق تملكت اهف برعلا ءايحا نم ايح تينا فاعلا نور + ى| لا

 سو هربخ قبو .جفلا اههيف ىور دقو ىرضق رسلا اماو ىودبف ناسللا اّمأ رضح

 نيبتو رهظ ىأ صخعحو هتبرجتو هيلع قب ىنعي رابتخالا ريسلاو ء ىتللاب ملعلا ريش
 رفاثل لبجا نم راعتسم وهو منا اذا رعاشلا لبجا نم هتانغ ةلقو اهنلك ىا حئارقلا 1

 حتاملا محام لاو متاملا ءادحاو ةيردكلا غلب اذا ىدحا ملوق لتم وهو ةبالصلا غلب اذا

 نقو اهرعق ىف ولدلا داب ىذلا زمعلاب ٌجاملاو رّبلا س أر كج وشو قشحشم يذلا ءاتلاب

 وه ملاتما ىو ءاشنالا ليبس ىلا ءادتهالا ىف ٌنِجي ناك نمل :ددصب 1 اهف ذاثم كاعج

 اهعفريو ولدلا ًالهف رّيبلا لفسا نوكي حاملا نذل ؛ ىلذ ذو متاملا 0 ب عاملا نم هب فرعأ

 قو هبحاص ةروع عيمج عاملا ىريف اهينفاح ىلع هيلجر اجرفم ريبلا 0 ىلع وهو متاملا كك

56 



 نع
 ن َِسَغ

 تفلأ كق اطل رك اال ,تاوّلق فئاذقو ؛ تال ءاآن دأ

 اوخالا ىح , بترلا ىف.مهتيب تواسو ..بسنلا قر عل
 ,ءآرجألا 8 ةبسانتملا ةلجلاك اودَبو :ءازوجل بكارك ّلثم
 , مهيلع ىَعَلُطَأ ىذلا علاظلا تدم ٠ مهيلإ ءادتفإلا ىَحَتْبَأَ

65 2 02 
 ال مهحابرب قشتساو « مهحادق ع ب ىذقبا نسي تقفطو

 «,ةضياقملاب احلا لبا , ةضوافملا لن انْثَّدأ قح ,مهحارب

 اذا ةرخالل لاقي نيفلتخم ىأ تالع ءانبا مثرشع تذخا اذا مثرّشعا مترتعر مثرشاع
 اذإو فايخالا ونب دع لاجر نم اوناك اذاو نايعا ونب ةدحاو رمو دحاو با نم اوناك
 فالتخالا دارا اصئاو انه يبسنلا ىف مثف دانخأ دري ملو تالعونب قش ءاسن نم اوناك

 اهنم َلِهَت دق ناىوالا دعب اهجّوزت ىذلا نال لجرلا لعفي ةّلع ةأرملا تيقن ليق اقلطم
 ىف قساذقلا تاولف ىقشاذقو فىاثلا برشلا لعلاو لالا فراغلا !لهشلاو ةنه نم لعو
 نيذلا ءابرغلا انهاه اهب ديراو هيمرت ىا هفذقت ىذلا ءىتلا وهو ةفيذقلا عمج لصدلا
 هلاك رك لدم ةبارقلا ١' مضلاب ةمحلا بدالا ةمحل ةفلنخلا ةنكمالاو ٍتاولفلا مانف نق_مثناك مناك
 مظنلا برعلا ١ برعلا اهبمست هاا طسو ىف ةضايولا ةضرعتسملا ةثالثلا ىه ءازوجلل ب بكاوكءازوأل

 علاطلا ندمحاو ماّيتلالاو ماظننالا قا لثم قو ءازوكل راقفو ءازوكل ق :اطن اضيا اهيمتتو

 فصي ىلذهلا بيوذ وبا لاق اهب برض حادقلاب ضافأ ىدقب ا ادومحم 00 ىأ

 عّوصسيو حادقلا ىلع ٌسِبِفُي ٌرَسَي ةقئانكو هناجر ها
 مثرما ىف ممقفاواو أو هيف مهام ىف معم لخدا نقفط دارا انهاه ءابلا ىنعمب ىلعف حادقلاب ىأ
 ممالكب ديري مير عمج حايرلاورمخل حارلا محارب ال محايرب ءافشلا بلطاو ىا قشتساو

 ىلا ىنيرشعلاو ةيناثلا ةماقم لا حرش ىف نوجتتلا حاضيا قبس دقو اهقرط ىأ ةضواغملا نوت
 سقو ةضراعملا ةضياقملاو ةرشع ةعباسلا ةماقم لا ىق ةريسفت قبس ىجاغلا ةضياقملاب جامتلا
 قأي نا !دحا نحا لّمسي نا انهاه دارملاو ةرشع ةنماثلا ةماقملا حرش ىف اهحاضيا مدقن
 ناف مونلا اهانعم نوكي ةدحاو ةملكب نّْدِإ لوقي نا ذلثم نيتيلك لثم ىنعم لا ىف يه ةملكب
 لكلا لل نايلي هلا نكي نإ هب هنعا لوتشملا تاجا ان طرمو تامازك رخنألا لوقف
 نوفلا ىنعي توم لا نم ضام لعف تامو مونلا هانعم اركلا نافهل اباوج كلذ نوكي نيينعم ا



 1 ةعمم -

 مهتوحاف ,ظافلتألا د مهتفاكُتو ءظاحلألا ديك مهُنَكامَدو

 ال ,.مهتجناممب افعَشو ,مهتَمادُمل ال ,مهتمدانمل ابلَط
 و ه بنوع 59 0-6

 مهتيفلا , مَرْشاعم تيكضاو « مرش تسيطتتا ايف 4 مهتجاجزب

 اَّمادّمّرعو ن ىيعفز ذِإ تْيِفاو رجات ةَياغو ,اهرماس نب ْنَك

 انهمانك قمقو ات نكات ا قناع ا لكب ءايدلا 1

 هلوقر نكدا ٌقز لكب ىا نكدا لحب هلوق هناكم ىرعيل رامكل اهبصني ةيار ةياغلا
 ريخاتو ميدقت اهماتخ ضفو نحدق هلوق ىفو فرغلا حدقلاو كج ةيباخ ىأ ةنوج وأ

 ريثل نم.اهيف ام ىارتغا نحكم ال اهماتخ رسكي م ام هنال نحدقو اهماتخ ضف هريدقن

 ةوبرلاو ةوبرلا نم ال ةبقرملا ىا زمهلاب ةأيزملا ىنم وهو ققثترا ًابتراو اهولع ىا ةوبر اوامتراو
 متفب ةوابر اضيا لاقيو اهرسكو اهو ءارلا تف تاغل تلث اهيفو ضرالا نم عفترا ام
 ةهيارلا ةماقملا حرش ىق اهمامج قبس نقو قلخل ةلوهس ةثامدلا مهتثامدو ريغ دل ءارلا لدأ]

 5 ال ىتح سانلا راصبا اودّيق مثناك مهيناج ي ىنيلو مقلخ ةلوهسل ثنا ىعي ظاحلالا نيق نسيق

 هنا ىنعي انب نرقعف ةنالف انل نّنع سحاب ةأرملا فصو ىف مهلوقك |ذهو مهاوس دحا

 لوق ةراعتسالا هذه لصأو مهباكر مهب ترقع اهتأكف اهلاجو اهنسحل اهيلع مهفوقو لاط
 7 رعش ٍسيِقلا ىرما

 لحْيف وبا 50 درفمب انينانح وف ولاو ىيتغأ ْنقو

 مظع اهاَيا هقاكل ةءرسب شوحولا هرعي رعغلا ليلق ريسلا قف ضام سرف عم ىدنغأ ىأ

 ىبقو ظاحلالا نيق ةنالفو ثيدحل نيقو مالحلا سيق نالق اولاقو هيف اوفرصت مثمر

 رعش رعاشلا لاق نويعلا
 ةدعبم فربطا يملك ٠ ىوولا وليم هي كئاكل

 ف لوف لبوعرباتسىاانعم ويواسوامحمز ٠ نك ءالعز و ل5 سد الاد
 ةروس .ى ىلاعت لاق مهتجزاممب اقغش سنلا ضعب ىتو هب افعم هفافع قفسيو ءاطقلا

 ةفعشلا ىدابازو ريفلا نعو هقرحاف نارطقلاب ةأنه اذا ريعبلا نعش نم اهفعش ٌىرقو اًبح

 هب ىفعشو عنمك هّبح ىنفعش هنمو طاينلا قلعُم ننع هسأر بلقلا نمو بخل أر ةكرخ

 دارملا مهتجاجزب ال اًّيح اهفعم امعب ٌىرقو هقوف نم َبلقلا ٌنَكل ىتغ ىا حرفح هيو
 ننك اذا مهريثعا موقلا نرشع لاقي مثرشاع ءب برشت امو رمثل هيف نوكي ام ةجاجزلاب



 - وعموع و

 نأ « ىاطع اهببتيفلا دمي ىاريك تلعش ,ىيعلا: ني ىّدْلَم

 رظنم اهب ىنَتفَي مف « كلا دراوَش َحْيَصَقَأو « حملا دراوم كروت

 ىل قبي مل اذإ تح ٠ « عترم الو ٌبَعْلَم قم الخ الو , عْمْسَم الو

 ١ نمذلا قافنإل ةدعا برم اهب ءاوّثلا' ىف الو « ِبَرأَم اهيف

 اهنم ْنْعَطلا ب , دادعإلا كلش انف عدا عايتتبا ف

 000 ارابيا 50 كق 8 كلما : داك وأ

 ىإردعس 3 تذرو سىقو 0 دلمتت اهنأ ليقو ةففخم ليقو ةدنشم حش ليق 3 ةيطلم

 رعش لاف ثيح ةففخم قدما نكيطلا

 لولتطو ايولاَو يَرَصِ موقلا هب ِكْلْشَم لك ىف ناريتلا اهرياست

 لردك كييخال أ 0 مكاطلم ءاند قا ثرف تركو

 لك نوقرح مهنا ىا نكلس ام نيا نارينلا اهعم ريست ةلودلا قيس ليخ نا ىنعي

 ليخل نداع متراثألا ىتبتو مهرايد برذقف هلها نولتقيو مورلا دالب نم ةوّيطو عضوم

 مهتدقف دقو اهل نينبلاك غلعجو اهلهذل اما ةيطلم لعجو ةيطلم لها ءامد ىف نشات

 قي لاق ,ىئارمصب نلعف : .ةنلتق: ىإ ىذام رفسلا ةقان ىا نيبلا ةّيطم اوراق نكح

 كاذ لاز ام لاقي ىريجتإلاو ىَريِلا كلنذكو ةداعلاو بأولا قيسفلا لاثم ريمصلا حاععلا

 عفرو رغسلا كرق اذا ءاصع قلا ىاصع اهب نيقلا نم هباد ىأ هايرجيإو هاريجتاو ءاريد#

 كافكا دلل رماة در ارز دروس نإ. , ةرفاسملا راغتف اضعلا نك, ةماغالا كرذنلق) هانم

 _رعش ١ ريرج لاق .دروم اهدحاو قرطلا دراوملاو
 ميقعْمْمُدراَوْملا جوا اَذإ ١ طارس قع َنِيِيِفوملار يِمَأ

 ةعطق ةعطق كايلق ذايلق هتاخد !دلب ليخل تدروتو ا نمل اع كادوو زامناضملال دو اوكا

 طفر ةعست تيار حترم عضوم او وهلنو معْنَت ىا عقرنو بعلن انجرخ لاقي عترم الو

 ةعسانتلا ىف ىريرخل لوق هنمو هموق لجرلا طهرو ةرشعلا نود لاجرلا نم ةعاملل طهرلا

 هنمو صقختلاو سفنلا هب سفنلا هب داري ددع طهرلا ىلا قيضا اذ اووبطو م ىدواهنا هطهر نيب مسقاف

 نم ةردوتلا ةرهق ارابس دق. ىريرلل راها هيلاو طهر ةعست ةنيدملا ف ناكف ىلاعت هلوف

 ةيناثلا ةماقثلا ىف هحاضيا قبس دقو اهبرشيل 1 اذا اًتبْسَمو : 0 رمثل ءاهنا

 رعش :. ةقلعملا هتديصق ىف ديبل لاق ٍنيتلثلاو

 اَهُمادِتو اهَوُهَل ٍنِيِدَل ٍقْلَط ب



 تك وع ةرنبا :. ١

 ماركلا ٍتاغب سركبلا الم ركلا ثني ركِبلا ى تَسْنْع ىّلاو
 ىباقمو ىرَت ىذلا ىايق س اطلاو سأكلا ىلإ اهرِبِوْجَتلو

 مالملا ىف وأ تعش نإ ىَضاَْتلا ف مكحتو هنلق ام مهفتف

 - كه آ 2 هل يل ]ا

 ىنعدو مث ,د>يعب نرد انتيِبو « >يدعر تنأو ,>يبرع انأ لاق مث

 , ٍقَّلَع ىذ ني ةَرظك ىدوزو « قلطناو

 ةّيطلد ط ل نونلتل هلو ةَسداشلا ةماقملا

 قييقحو ؛ىبلا ةّيطم ةّيطلع تكا لاق ماَنَك نب تراويح
 رعش لئاقلا هنا ىلع

 اهني قع ءابهكلا لموكب نلف' +: اههتيلك حتا ءاكملاب اهيراذالا
 ريتكلا ديبرعلا ديبرع انا: مالا ةدايزب |عطقلا وهو مدقهلا نم تامل نادسللا منهللا ميلي
 قدوزو داعترالا ريثكلا نابل ديدعرلا ديدعر تناو ناركسلا قلخ ءوس ىو ةدبرعلا
 رحت رعاقلا لاق اهّيحا ىا ةنالف نالف ىئإَع لاقيب بح ىذ نم ىا قتلع ىذ نم ةرظن

 ريوق: فاوه نم ىلقي,يَلَطرَم نتاع كتعوْجسلا تود
 رظني نمل برضي هاوهب نمب هبلق قلع دق ىوه ىذ نم ىا قلع ىذ نم ةرظن ملاتما قو

 لب :دوصقم ضهقن وه ىلع ىذ نم ةرظن ىدوزو هلوق باش نبا لاق ىزارلا نعو دوب
 ةافانم هنيبو هنيب نأ هل نيبو هقارف راتخا ىذلا وه ديز ابا نال هتدوزو لوقي نأ هباوص
 عدوا هنأ قدوزو هلوقب دارا هنا هباوجو قارفلا كلذ تقي انوافتو قذاخالاو لاوحالا ىف

 هداعأو ةقرافملا ببسب قلع ىذ ىنم ةرظن اذ هلعجو عادولا لبق هيف نكن مل اقر هَبلق

 ةنقو وللا |ةردظتلا (كانلتا هيل لفن ددر انا نان قدّر هلوقب درج: او اًيلخ ناك دك انك
 2 قارفلا ملا نم ةرظنلا كلت هيلا رظني وه هرّيص لب ةضقانملا هجوني 0

 ىرق ما ةقرلاو اخيرف نوسحخ ةقرلا نيبو اهنيب ىرق تناذ ةريزكلاب نلب ةيطلم ةيطلخ ك2

 لعجو بّرعف ىَدْلَم اهعبا ناكر مورلا لابج اهب طيح ضرالا نم ونسم ىف ةيطلمو ةريزجلا
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 تس وع ةرتو دس و

 ؛ هردخ ةبيبر َقرْعَتْسْأل هدعبتف « حراس قاس نع رهشتو ٠ ' حلاصب

0 0 - 

 ,ىارم هل َلَثَم ,ىابق َكْشَو َنأكف « هرم اراندحل ىف لعق نمو

 2 مظن ,ىنع قت لاقو , ىنم قَلَوزاَف

2 

 ماسخوا مّدَهَلِب ىلتق سيل مادخلا جزم حاص اي ىلشم لق

 قرنا نور ىرلا كا فهد اذا اجور :يقاملا تحرم نم" شاذ نإ جراش ناك نعارهتيو.ف
 نأ لاقي سفنلا قيرعت فارعتسالا لصاو اهفرعال ىا ةردخ ةبيبر فرعتسال ركتتو

 ىتلا ىف لجرلا ةبيبرو كفرعي ىتح كسفن هفرعف ىا كفرعيب ىتح هيلا فرعتساف انذلف

 ل صايق كهو ناكف هتوارطو هلوا هتثادحورمالا ناتْنِح ةرما ناتدح ىف اهييَري
 بهذا ىف يارسا نم فرع هثاكف هفلخ ىتملاو مايقلا ف تعرسا ىنعيب ةعرسلا كشولا

 ةلزنملاو ةبزقلا ةفلزلاو قلزلا برتقا ىا ىّثم قلدزاف ءايغالا نه ه نع هلئسال ةقلخ |(

 اذا رمخل ىلنق لاقي مادملا جزم حاص اي ىلثم لتق ظفحاو عفا ىا هقفا ءبّرق هفلزاو

 لَتقُت نيج غلومفم اهب نحو اهجازهب مَع اَهوُلمفآَتلَعَف
 رمش ١١١ حزنت | لاب ىف لاقوإةجوزمللا كع انه ينثافراعيلخ لطحن: ناكر
 اوقعلا اهل ييراشلا ىَينُت ٍفْرِم ِكيّدلا ِنْيَع لْثِم ٍسْأَكَ 0

 وطب نأ لزاح ِهاَنارْيَعِب اتثالث اهنم ىَفْلا بر اَذِإ

 000 و 2101 ايرطل 2 رعش لطخإالا لاف انهتجزم

 "ل نقم م ل رعش ةجوزم انك ىلعأ دقو: ىباث نب ناسح لاو

 | طا اقلط : اجرك إذ ينطاعق ريسملا يلع اهات
 ةلود ى لافو نيبيبلا ةزدلا "ىف ىريرلل ركذو ةجوؤم.هل اهاطما ىذلل لثقلاب اعدرب“

 انيك انسيقم سيل ةواتبق را :لعفلا !نه لصا نال لصغملل ءاخرإ اهّدَشا سايقلا اههاخرا 1
 نب ناسح عيتف هتجاح شا ام هسايق ناك ناو نوح نم هونبف اذك ىلا هجوحا ام اولاف
 ا مم[ 6“ 9 ا لاقف ديلولا نب ماسم تبان

 0 ِكْيَم ٍِخ اهالمقت ذلك ةمانم نايقشت نأ امُدِش اذإ

 رذقلا مدلا يوارلالا ىف َرهظََ اي[ رك نمااتو انطلخ
 رعش 7 قاوهن نسب لاقو

 اهنيرق ل ءاملا نوكل اًراذح مد ٍدْهَع نِم راصبالا نع تراوت
 اهنوذ تم ىنِقْسَت مل نإ َكّنِإَق ىقطأو جارقلا ءأملا نع اَهْنَصَق

 (.ما :فكقان» م |ع 6 و | 0 ل اهتاهف َنْلْيَق ُنَلِيق انهن ددَرَف ىتيطاع ىلا نأ

 ل نم 3 ع
 محا 06

0 



 ا ع 7

 053 - نر 7 000 يللا نم هج 0000

 هينغملا ةيناغلا ةبطك ةبوطخم نسيتعتلا ىلع قو ٠٠
 ل 7 الأ نؤحنلاب اضرلا ىلع اهزيوجتل ىينكي 4 نس ١

 ل ايسلاو ركقف ضرألاو د 6 وح . داكفلاو 1

 3 - هر | 0 78 1 3024 0 0 2 لاه كا

 ل هراكتأ ىب بلقلاو د ميلا 00 2

 هيعذدألا عم 5 0 د ءانثلا ىنم ىتقبو 15

 1 تح 0 تنك تلف , هفرع مويلع دع ها لا ع

 ىفينغ لا: ىف :ةيناغلا/ هينغللا ةئئاغلا ,ةبطخ ١ سانلا يور نع ىيكتف ءاوقلا ور

 ىلع اهريغ ىلا رظنلانع اهجوز ىنغي ىلا ىف ةينغملأو نيزتلا نع اهلامجو اهنسحب
 ىلع ىود ال ديلاو مث ةيأم ىا تنمالا سيمثل ريقملاب صرلا عم ىأ نرذلات د
 هنمو ءاكرلاب هده اذا ءاقسلا ىوا لاقي اهيف مهرد ذل ىعي مثرد ىلع ضبقت دل ىا مهرد

 قااما لع ِكوأ لاقيو نيكل هسفن ىلع ىبع نمل برضي غن كوفو انكوا كادي لئلا

 (١ تما نو يك د سموم داما رعش ار ا)هلوق هنمو كئاقس
 انيورر نق كيان اه لع يو لاق ةّسرْملا َبِرَم اذ

 5500 ةرثاخل ةّمئرلا مملا مضب ب ةضرطأ رع لاق ةرتاشل ىأ ةضرطأ

 يقرأ بقر ننال يرذتخ همس ىيزر رتسا لاش دج تماس 0

 سالفالاو رقفلا نع ةيانح اذه هلوق هيععم اهسلاو رفق ضرالاو نرتخ اضاضرا ةيثرلا

 باحاد ةرتسي. ءىق ءةوف سيل ةيمعم ةراممو عرش الو اهيف عرز ال هضرأ نأ ىنعي

 هلوق. ظل ءامسلاو ضرالا ليقو قرفتو اههغ ىلا اذا ةيعحم ىف ءامهلا فا لاعرطم

 ةنيقلاب قآعبو شرفي ام ٍلاخ هنيب نا عي هفقسو هنيب ضرا هيعتم ءامسلاو رفق ضرالاو

 نال رمخل وه غلا نوباص هنوباصي اهنيزد ىلإ تيبلا نيقد اهنالي كلوب نيف. يذلا دنلا

 موركلا تبي مومغْلا ٍلَسَو . هلوق |ذه ىلعو مغلاو بركلا ىقشي مركلا ءآم نا معزت ةقسفلا
 هان ضاو ضرملا ىضلا هينضملا مومغلا نوباص نيبنلا لوقي ناكهنا ذأ ىرسك نع ىوريو

 اهريغ ىفو هيعدالا ىلع ملا ضعب ىفو ع عمج ةيعدالا هيعدالا عم هلقثا اذا ضرما

 ىريرال لوق هنمو عابلا نم وهو عوبلا نم طسبناو هيلا لتمأ ىأ هيلا عابناو هي دنالا عم

 حلاص 1 ىأ حلاصب هفورعم ىأ هفرع عابنبل قبنرخت هنأ ةسداسلا ةماقلا ىف
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 2ك 0 اركب برأ 3

0 

 نيعب ىنفقمر ؛ هلاح ىلع ىروثُع 36 ب / هلاوغإ 0

 نه 9-2

 ةيِدنألا 5 نا 00

 كو وا. ةز
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 926. وع م 2

 هلك وأ ادوق ىنِم

 هيضقألا ىلع ينل تلعن
- 5 
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 كفقلا ربثك كامضملا كاقفعم نيعب ةسماخل ةماقملا زد اقبال قر

 قتاعلا داع رداع نع مك ةحارتساللل ديف ءاهلا ةئارهط عضخأ ىا ونعا هل ونعاو

 سناعلاو جوزت نأ نغلبو ىصلا نم نقتع اهناك اهنال كل نب نيب نكردا ام لوآ ةباشلا

 ةفمانتلا 0 و عل عشت يسافر جّوزت م اهيوبا تيب ىف تربك قتلا
 ةهجدقلا رمثل ىناعلا قداعلاب اند انهاه داراو ةرشع

 لوح من3 3[اهينقالا لم ينذلاب ىلحأ اهجزم ىف ىا اهلتق ىف بنزذلا هيلا

 ارا تارك دام, الإ نا يركشسم هئاضقل ٌدار الو ها ىلع ىعق !نكم نلق“ ىأ

 قالا رمقلل ةيبصملاب ذاراو ةيبص اهل ىلا ةرملا اهب ىروملا ةيبصملا هيبصم الو ءيف جل رمالا
 ىهو قداعلا اهب لباقيل ةببصملا ةارملا نم ةراعتسالا قببرطب اهماتخ نشضفو ىديالا اهنقرط

 1 1( رابعلاب يقلل و ررطب اهتتسو دنا لقمر اعل اهمادخأ شفي[ قلا ردغل
 قداخا ىف ءالقعلا لاجرلا لعجم اهنا رابتعاب وا لام ىا ةوبصوبصيب ايص ملوق نم اهيلا

 عيكلاذا زفاخل ىدتكا نط ةبعتملا قا ةيدكتملا ىاقرخ نم ملوقع ترماخ اذا نايبصلا

 هدلو نالف بر اركب برا ةعباسلا (ةماقملا حرش ىف هرعت ورع ردو دا ا دودج ف 5

 7 ىأ ىنعمب هيبرذو هببرو ابر هيرب مقوف ننكى ْممْسَس موقلا تببرو ٌقرلا بوبرم او ٠

 نزاوف نم لجر ىّبري نأ نم ىلا ٌبحا شيرق نم لجر قفيرت نأل َناوفَص لوق هنمو 4

 نع ةهيوح ىه ىعي ضرالاو دايك 7 ءاوهلا خج عمم ةيوهالا هيوهالا نع ىتح اهبحو



 7 وعوعو ل 7

 هاّيكت ةَموهُس ىلع َيّشلا ثْلَمأَت , هبوصو قولأملا هتوُلسأو ١

 كي كك 5 حصككن ةوسسب ا ,هايإوه أذإف 0 هاير ذك ٍهَهَشَو

 اذا قَح : ٌليخُت نكي ل: ناو ةركقم تْرَتَسو :ليخحلا ةاذلا

 هموهسو اموهس ههجو مس لاقي هرّيغتو هجولا رمض ةموهسلا هايم ةموهس ىلع . هقيرطو ىا
 ةساكقلا ومن نم اروسكم لعق ىف ءاج امو ةلاعقك ىايق انويتم لعق ناب 1 0
 رهر كهسلا ىعمب ةحوهسلا داير ةكرهسو . كلذ راعتسف ةنوقعلاو ةسالطتلاو ةساركلاو
 لصالا كرت امناو نننا اذا ٌكهَس وهف كهس لاقي قرع اذا ناسنالا نم اهدجمن ةهبرك مير

 ايرلاو اريثك كلذ نولعفي مثو ةموهسلا نيبو اهنيب جوازيل ةكوهسلا وهو راعتسملا ىلا انه
 04ه ام ٌنالوه وه اذاف باوصلا ىزّرطملا لاق ا ذاق جيرلا درج اهب داراو ةيّيطلا ميرلا

 ىف ٌكاسكلا نم طقس ام هيف هاوهتسا هّناو ربخ نم هل دب ال أدتبم ةاجافم ا اذِإ دعب /'

 /ب41:1/ سا وه يه اذاف رومنزلا ريغ برقعلا نا ّنظطا تنك ىو هيونيس اهنع هلاس ىلإ لكما
 رداقلا نبع مامالا لاق نيهرلا سلجم ىف كلذو هايا ىه اذاف ٌقكاسكلا لاقف هايا ىه اذاف

 هيوبيس ىلع ءاطخلا ع نأو ءلوق ىف بيصم هنا هاراو ديهرلا ىلع سبل كاسكلا نا ركذ

 كلذ ىم طاشتسا هيوبيس نا ىو ةوقفاوف ءاعتف ريغ برعلا موق ىلا عجر ناب لاتحاو

 نع هباوص ءاياوه اذاف هلوق ىزارلا نعو سأ هحر ةواسب قوتف ناسارخ ىلا لحتراف /0

 اّياو عوفزم ربقلو ربخ نم هل نب الف أستبم ةاجافملا اذا دعب ام نال وهوه اذاف نيّترصبلا
 هزوجو هيوبيس دنع زئاج ريغ عفرلا عضوم ىف هلايعتساو لصفنملا بوصنملا ريمضلل منا
 اهنع كاسكلاا لاس ذادغب مدق نيح هيوبيس ناك اههنيب نعقو ةروهشم ةلْسُم ىفو تاكككلا

 نشا برقعلا نظا ننك ىهو ئكمربلا دلاخ نب يجب سلجب ىف ليقو ديشرلا سلجي ىف
 لاق ىه وه اذاف الا زوي ال ةرصبلا ةاحن عيمجو هيوبيس لاق ىه وه اذاف روينزلا نم ةعسل عب

 دنقل باشكل نبا لاق ةليوط كلذ ىف اهنيب ترج ىتلا ةّصقلاو اهايا وه اذاف زو ٌقاسكلا

 كلذ نا ىلع هدلب لها عامجاو ةلئسملا ةرهش عم كلذ ىف عقو قيك ىرصب وهو هنم نبج

 ىح ققراصنالا نيز ابا نا ججاجزلا مءاقلا وبا رحذ ةاهغلا كلم ىَرَب نبا يشلا لاق نحل
 هتغلب ءيوبيس نوكي نا اًمإف ىاجزلا لاق ٌقاسكلا رحذ امك اهاّيا وه اذاف برعلا نم
 نم ىراصننالا نيز وباو اهركتاف هغلبت م وا اهذوذشل اهيلع جر الو اهلبقي |مو ةغللا هذه /6

 ق.ءذام تنال أو ةغللا نه هنع ىبث هقف ةيوبيس منع دحا نم وهو ةرصبلا ءاهع لجا

 هركم هبتشي مل ناو ىنعي ليخي نكي مل ناو ىنطابلا ىا ليخدلا ءادلا ةيبرعلا سايق
57 



 نعم 0

 ب وعوعم 8 1 77
 ءدكنللا فايا يوت 3 ىدخا نماكام+ ملكو: : ىدخأ أذ

 تَجؤَتساو « بجتلا َعُئادَب هب َبَلَج ام , بَقُقلا تَكُْنلاو
 اك تلح الث جتك اخاف بهذا يوجب تكُي نأ

 اج . بعذيل . نفأو : قتل ؛ لكلست . بذك لع دبلإ
 م انَتْيرأ ْدَق 2[ تلاقو « هليس برسم تقاعو , هليذب ةعامجل

 , محَأ نب تومُس َتَمَصف ءكِتُحو كِضْيَق نع اني كحدف
 هلم يف هس

 , ةبورو حيز كرك وش 5000 د ىروازلا لاقاء جر, ىجب لوعأ م

 رييخل نم بيصنلا قالكل قالخ نم هلام ةيلاب بايت اذ ىا قالخا اذ ب ةروفحم ىا
 عج ينقلا ةراتخلا ىأ بقخلا نكنلاو ةرحتالا ينل ىالخلال كلوا 1 هلوق هنمو

 "0| لمرلا يرتب , ةرشع ةعئارلاا ةماقملا حرم ىةبعنلا ريمحت قبس نقو ةبخن
 م بوذلا نال ردصملاب ةيمنت بهذلا بّثاذب ىا بهذلا بوتدب هلوق ىزارلا نعو بغذلا

 لاثكا يلخ ىد لك ىا:بلخح لك عدخ ىأ بلخ اهاف د

 هبيحن ىذلا لجرلل لاقي ىنطبلا داوسو بلقلا نيب ىذلا باجل رسكلاب بلخل ىرهوتل
 بلقو ىطبلا فالغ وه ليقو دبكلا بابح بلخل ىزّرطملا نعو ءاسن بلح هنا ءاسنلا
 ىنعنم ىأ نقاع هليس برسم نقاعو هناكم نع لازو كرت ىا لتحت فرص ىأ
 الا لح رذلا فرس ند ءاكأ ليسمو:يهدملا برسم او , تفرك ىأ تفاعو منلا ضعب ىقو
 لتم وه كحدق ميو انغيرا دق ىرجو راس اذا ءاملا تْرَمِو سرالا ىف ههجر كغ بهذ

 لقد ا ىف هنمو هانعم انرثف دقو هحدق مموب فرعا ٌىرما لك ةسداسلا ةماقملا ىف هلوق
 كركاررعاط ىأا كو كضيق ىنع رع قس ىأق لص ملوق لثم وهو ةهحرق مو 8

 اذا اناكو ايوخ متي تسلا مك نكنأ ىإ مها ' اهتفو ةضيبلا ضيق نم ريعتسا هدطابو
 هتئدجو هنمحلاو اهريغ وا ةموصخ ىف هتكسا“ اذا هتمحتا ىتح هتملكو هتوص عطقني قىاح ىكب

 نم هلصاو هبذكو هقدسو هرامو ةولخ ىا هبورو ديز نأ بوش رعنشلا لوقي ذل امهم
 قرملا بوشلا ليقو بئارلا نبللا بورلاو لسعلا بوشلاف بور لو بوش ةدنع ام لوف

 لاقيو طيلخت الو شغ ذل ىا ىرشلاو عيبلا ىف بور لو بوش ال نيدخل ىتو ىنبللا بورلأو

 هبوصو كيبلع بورا الو بوشا ال اههبيع نم ئىرب ننا ىأ كيلع بور الو بوش ال عئابلل



  معوعا/ 0

 مبنخو ؛ مهحارَف َرَمَس نأ ىلإ (« ةهس نع ئيبي الو 2, ةيكب د

 1 ا

 قيودا رسل 0 هل 0 020 و
 9, هب

 هنمو نايرج وذو نايب وذ ىا ملكت اذا ةضافا وذ وهو ضافا امو ةملكب ضافإ اه هتملك لاقي
 هلوبب ضافاو رطق اذا ءاملاو مدلا ضاف غلوق نم هناكو هناسل | اهب ضيفي امو نيىدل

 نيس ا ركذ ام ىلع ءآي هنيعو رو د اذا ةضاقأ

 ريصي راصو سوقيو سيقي ساق وحن ناتغل هنيع ىف نايبلا ىهو تيدىشل ى ةضواغملا

 ىرهوجل لاقو ىزراملا هلاق اذح 5 نقف داصلاب صيفي ذل وهو ىور نم امأو روصببو

 لاق اهنابا الو اهسّلخت ام ىا بوقعي لاق ةملكب صافا ام لاقي نايبلا توكل ق ةصواغملا
 نم صاقاف ٌبسلا بنذ ىلع نضبق لاقيبو َتْحَرَب ام هاو لوقت اهكَنُضِف ام ساو لاقي

 امو نيحت هنع ام ىا صيقم الو صيخحت هنع ام مهلوق ىمسالا لاق هبنذ صلخ ىتح ىدي

 ةمالعلا«ةقلاو*ساضيالا ةنابالا ةهنا نع نييي'الو "نيحا ئا هنف صيقا نا قعطتسا
 نع سوماققلا يبحاص لاق ةناعتسالل ةمم نع هلوق .ف نعو هريغ وا ىىنمرثالا اهلصاو

 لوبا لجلال ع وفا ةزواحملا ناعم ةرشع اهلو اًراج افرح نوكن هجوا ةثلث ىلع ةففخم
 َمِهْرْبإ راَقْغيْسَأ َناكاَمَو ليبعتلا اقف رع ا ءالعتسالا نيت نع يشن رف
 لدا نع كت و عيفراطلا نيف دان نكيصمل ٍليلق نع نعَب د ةفداوم ؛ ةدعوم نع الإ هيب

 ِهِداَيِع نع ةبوتلا لقي ىلا ا ىركذ قااهيقنكو ليلدب ,.اهناو ةعابّلا
 قدلاتما نبا هكاق ث ىا وعلا 'نع ىيمرةناهشالا ودلال كاطع لا اكل ٌفدارم
 ١ كل رعش ةفو نم نود نع ضييوعتلل ةنازلا

 عفوت 0 نيب ْنَع ىلا كاَهَف ” اهمانح اهانأ شفت نإ ردت
 ىنيعا ميه ةنعنع ىف كلذو ةير دصم نو و 5سدعب تدبدزو لوضوم ا كاف ىنم نع نقف نك

 ىنيمب نع عا“ هلوقكو يماَمأو رم ىنيمت نع نِم" بناج ىنعمب اهمأ نوكتتو ِلعْفَت نع
 اذ نازذينملا لام كلوق نم صقانلا انهاه لئاشلا ملماش ربخو . اس ويطل نّرَم

 عمج نسانكلا مهنئانح لثنتساو جارلا سىنض وهو ىرخالا ىلع :ينعك ىلا نعفترأ

 ةماقملا ف ىريركل لاق لينلا نم اهيف ام جرفسي نا وهو اهلثن لثم ةنانكلا اةلتساو ا ةنانك

 نم هيف. ام ضفنا اذا. هبارج لثن كلذكو ناكسلا تمآقو نئانكلا: ىلع انو يداتلا
 كيرفلاب لثن كتترفح لوقت اهبارت نجرفتسا اذا اهتلثن ذا كاثث ريبلا تنلثن قو دازلا

ّ_ 
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00000 

 ا محا كان 0 2

 0 سل جو

 ةاردزاف , نيدتهْملا نم مُهللآ اناا نادر ند دتنللا ةربح

 نوعادتي ارردكلاو « هيَرَعصأب ا ل أوستو ! ةيرمطل اموقلا

 صيفي ل وو , تاطخنلا نئم :دوع نوددستو ؛ باطقل لكصف

 نرسمن م نقت لقو هيف سلجيو سلجلا ىأ ىدانلا رشح ىذلا وه ىدننم ا نيدننملا ١ ورح

 لمكي وأ اههب موقبب ىأ هيرغصاب ءرملأ نا ١١ ةرشع ةسداسلا ةماقما ع ىف ةوبدل ءابنحالا

 حمدي ناك ناعنلا ليقو. اعلا 1 ىنب رذنملا نأ كلذو رع ىنب ةقش كلذ لاق نم لوأو

 هارت 8س رب يدي سل لاقو ةأردزا ةسلجم رضح اهلف هنع هغلبي ام هيجيو همباب

 ءارملا امناماسجالا نم داري ءانقلا ىنعي رزجلاب اوسيل لاجرلا نا نعللا تيبا ةقش هل لاقف
 هكلعع رددملا ىأر اياب ناتج لداق: لجاقي واو, اسلي لاق,لاقت وز مناملو هيلق ةيرعصاب
 اهيَك رغصل هيرغصا ايمس امناو ةريغ نب ةرمض ليقف ةرمض هيبا ماي هاممذ كلذ ةّرس هنايبو

 ىنعملاو ءىقلا رغصيب اهيكر غصلاب افيو كاضفو ىنعم ناسناألا ىف امربكا اناك امل اههنال وا

 رول رعبت ىثايرلا ليمغلا ويا نشناو ريتكتلا ىلع

 مولاَو كلر لِ قبب ف ٌةداَرَف ٌفْشنَو ٌقشت ققلا ناسِل

 رلكفلا قرتجني راوتتامز نكاس كل ِبْغَم ْنِم ىَرت نّيأك

 ةغذلبلاو ةحاصفلا مع تي سدح ىف نوضوافتي ىنعي هنوعدي ىا باطقل لصف نوعادني

 ايدعتم لعتسيو لباقتلاو لتاقتلاك امز ذل راسو موقلا وعدي نأ عاوتلاو

 وأ اضعب مهضعب 0 ؛ .ىأ نولع ا م اعف هلوق ىت نافكشلا اى ىرهعزلا لاق اننا

 هذه ىف ىذعتلاو منوءارتو مثنوعادتي كلوق وحن نينموملاو هدا لوسر نم مهريغ نولع اسي
 اعد وهو نعتم اهلك اهلصا نال غتاس هنم نقتعإ ىذلا لصالا ةظحالم ىلع ةثلتلا ظافلالا

 لففو ةيكشل ! هانيتاو ىلاعت هلوق ريسفت ىفو ةانركذ ام باطنلل لصفب انه دا هايل

 نيرتحالا لوق وهو ركنا نم ىلع نيهلاو يدملا ىلع ةنيبلا هنأ يحل لاوقا

 هنا ثلاثلاو ءاضعلا مل هنآ ىاتلاو كل نب لصفنيو عطقني امنا م وصقل باطخ 1 7

 اكد عب اما هلوق هنأ سماخلو دوصقم ٍضرغ لك ىيت اكل, ناينلا 5 اا مالكلا نايب

 لواليقو اهب كت نم. لوا وه مع ع ىنلا دواد نأ ليق ةيناتلا ةماقلا ل 6 ىف انك

 0 1 ل تقل تاكل, ىف ءايروص ةباما كف ىدايالا دعاس نب: شق اههراكتا نم
 -ك نودنعي ذل اوناك غتحاصف ل ةخنشو غناغذاب طرغل مثنأ ىعي باطحالا نم ةدوع نودنعيو

 ةادرلاو ةدوكل ىف ذاتم بطللو هي ركيتملا دوعلا برضف احيبق هنسحو اًيدر :ديج نودع لب

 ىزرطملا لاق ةمجملا داضلاب ضيفي ال وهو سنلا رثكا ىفو نيبي ذل ىأ ةملكب صيفي لا



 | ماوكلا

 د

 الو ؛ هيّدَعَت ٌعطتْسَأ مف زافوأ ىلع 00 ,زاتجنلا فق فقوَتسَي

 2 كُبْسَأل هيلإ ُتْيُعَف ,هيظخت ىف ىَّدَك ْتطَح

 0 0 ا هلفأ أداف 0 نم 1 0

 نام ل

 ةدانق دانتي فمر كال لج : عشت اجر هيفا

 ىدتشلا رن( قيطتيم "ةتابأإ ىاباو ل يللا ناسلب ىخ ٠ نيرا

 قاح ةعس اهلو ةالولا اهلزني ةليلج ةهظع ةنيدم ىو ىظعلا سراف ةنيدم زاريه ىتيرشلا
 نوكي املكو لوقبلاو نيحايرلاو راقلا عيمج هيف ناتسب هبحاصل هيفو لا لزنم اهب سيل هنأ

 متلا اهيلع طقسي لابج نم قات راهنا ىف ىرجتن نويع نم اهلغا برشو نيتاسبلا ىف
 عمج زافوالا زافرا ىلع ناكولو كلذ ىلع هلمحو هفوقو بلط هفقوتنسا زاتصلا ققوتسي
 ءل لقي مل ىقابيشلا نعو ةلجيو رفس ىلع ىا زافوا ىلع نحن لاقي اهقتفبو ءافلا نوكسب زفو
 ررَشنلا وهو زفولا نم هلصاو اصاو نممطم ريغ نعق هتدعق ىف زفوتساو هنلجعأ هتزفواو_دحاو لنحأو

 ه«تزواجي زمهه لب ةتيطخت هيطخمت ىف تشم الو ىا ىدق نطخالو هتزواحم ىأ هيلعن

 سانلا دارفا نايعا ىأ دارفا ةارق) الخ نيسدا جذلا ضعب ىو هبرجال ىا ةرهوج رس كبسال

 مايشل درغ هنمو ءانغلا وهو ةدورغاو دورغا عج نيراغالا نيراغالا نم برطا مهرابح

 طسو ىف راص اذا هنال طسون اني قدحا انب قتحا ذا ريل نم ىا نيقانعلا بلح نم

 ناعج اذا ءىشلاب هتففح لاقي ةطاحالا وهو قل نم ىفافتحالاو هب نيطيجحم اوناك موقلا

 اني حاتم: ءانعمو اني قاع ذا معتلا حب قو ىزارلا لاق ةياوه قحاب لا
 هاناد غولبلا ىلا زغان نيرهلا زغاني داك ءهقفاوي الو هقباطي ال ىتَت كلذ دعب ءلوقو

 ام ناكف صقني ىنيعيرالا دعبو ةنس نوعبرأ مهدنع رعلا نال نيناقلا براقي داكىنعي
 نيرعلا زهاني داك فق هلوق باش نبا لاق ىزارلا نعو رعلا نم سيل ىنيعبرالا ىلع داز

 فراق ف [ىعملا ريم ف ايبا ىرراقملا ءانعم ومان و ةيراغلل داحك نال دسانلا كا
 لافتا داسف روهظ نم مزلي ل هنا ءباوجو داسفلا رهاظ مالكو هو نييرعلا براقي

 ق اكىعملا عا ناو ظفللا التخا ننع كلذ روهظ قم او ظفللا داحتا ننع . هتكاكرو

 افرتاطلا "اننم ايدك اهو ىفلاك“ رخآلا لوقو َعُيهْلا أ قْعَبَرفْكَأَو ىو الا لذ
 براق امو نيناقلا ةبراقم براق دق لجرلا كلذ نوحي نازوبي هنارخآ باوجو ةرينك

 ىتتحا, .نسحا ناكل لاعتسالا |نه ريغ ىلا لدع ول ىريرخل نأ كم الو نيناقلا سفن
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 ربع ىلع ؛ كيقفَش طرفل ؛ , ىتَع كراروزأو « ىم كرارعشما ناك نإف
 هل هس ل

 دو 0000000 م لفل ادد

 يناس ]ل

 در لاق ا 0

 نأ ىلإ ,كبياكلا# هو :بلامل هةطقتب نيطضاف ماك

 نِإو ءاًيرهظ هَنَلْعَم ٌتذَبتو ءايِفَح هبو ل

 ةيزاريشل 9 ١ نونلتلاو ةسماخلا ةماقملا

 )0117 ارسلا نارلس 3 كرر لاق رلاكقا نأ كرانفلا وو

 عمج رّيفلا كتقفن ريغ ىلع مرد دل فرانلا رفاق زن اج تااوجج شيا دابا هر عنلاب

 نزوب ربغلاو ربع ىوريبو تارجغ هعمج ربق نزوب ةاياقب ليللاو ضرم لاو ضينل ريغ ليقو رباغ

 ىلع هلمجر اهأطي نا هريغ ىلع ىا نيترج ىلع طويو عرضلا ىف ىنللا ةّيقب لفقلا

 نيمتَرْجلا ىلع ًأطويو نيترم رخب نم عسل نم تسلف ىوري دقو نيترم ٌرضا ذل ىا كلذ
 ل رحال يحاك يعلاو ىف افمرعا ىلا كك قيوط قطوبب دلو عذلا | ضعب ىو

 ق غلابم ا قل اًيفح هبو ححاونلا ىأ ىكاوبلا اهرخآر عالضالا رصقا وهو ىنلل علضلا

 ىرهشظلا كره 0 ةعبارلا ةماقملا م 0 3 ةوافكل ريسفت رم ىقو ربلاو مارحالا

 قرِهَظ هيف لسالا نال بَسّتلا تارييغت نم ءاظلا رسكو هاسنت ىا رهظب هلعجت ىنلا

 لأ نم مكيلع عا ىطْعَرأ موق اي َلاَق ىلاعت هلوق هنمر نحمل يرهَذ لاقي اكءاظلا متقب

 مككحارشاب رهظلا ءارو ذوبنم ا ىمنم اك :وقلعجو ىواضيبلا لاق اًيرهظ مك 0 1

 2ءدقشل او سرب ةناغالاو هي

 نبت ذالثلاو ظلمات ةفماقلا حش

 لاق زاريشقب ءهلوح ىقم ا ترّثك اذا ءىقلا لوح نفوط ردصم فاوطنلا قاوطت ىف



 ل ععوعرس سل لأ
 سا 0 لل نم 1 0 2-2

 3 رايت لما تعم ىلا كتلعتا تعفو « تيل
2-2 

 اا مظن 6 ايفلَكم د<شنأ

 2 كا 5 11 اا ف مس نر

 ملهجتو شحوم د ودص هنم ادب ىماب
 للا 07 2-5 هدر 7 م أ -

 3 0 ال مسالا 0 ىه ًموالم شيري |دغو

 9 رم ن ع 1 ر 7

 مهدألا عبي اك ع ابيرح لَه لوقيو
 ردي - - 0 ه هي

 7 مو هنا دع دب هيف انأ فرص
 3 ل

 مح مو دكت اقلط ركتت طك ايس تعاب دق

 مهتملا اهيلا 4 ىلا مين اذه

 مرد دك قلل قيقا 10 تق ام
 تاتا

 لا ا

 لخكُي نا هلصاو ىنم رخغ .ىإ ايزاهتم ىن طرضاف تعدخو ىا نلتخو تيسنا ىوري
 هضر قاع :تييوح هنمو ةيرخلاو راكنالا هب سيري اتوص توصيف هقدش ىف هعبصا لجرلا

 06 تاللرملا لاقي اهب طرصا ماردصلا ءاسيبلا نم هيدام ةيار الف لالا
 0 ةزملا بلق هن ١ الا زمعلا هلصا ايزاهتم هلوقو طراضلا لعف هيفب هل ىحو هأزه ىأ هب

 عاملا رم ىف هريسفت قبس متهتلا متحنو هتاف ام طرادتم ىل ايفالتم جاودزالل
 اهتتيري و عمج ليقو ةمذلام عج موالملا امرالم شيري . نيرقعلاو ةعبارلا
 ىا مدالا .شيرلا هيلع ىقصلا اذا عسلا نمر كلوق نم هيحتيو 0 كا
 وهو عرق بم ا عيدبلاو عدذبلا اعدبم ىأ اعدب هيف انا ايف لبالاو سرغل نم دوسدلا

 لأ تنك ام ىإ لسزلا نمااعدي سنك اهيلق كاعت ها
 تفرع انك مثو ىأ مث مثو  بوقعي دالوا طابسالاب دارا طابسالا. لسرلا نم.نعب نم
 ننا كلوق بولسُألا اذه ىلع اعم ييناقرعم ربشلو لنتبملا ءىحي ىف ا

 ىرعش ىأ ىرعش ىرعشَو : ىرْغشَو مْيكلا بأ انإر" ملا ىأ لوقو نيعلا صخقلا ننا ىا ننا

 تءشالا عمج 0 كاهن نم كفر ماين ىلإ نفذ هذ ىا تا متم 1
 ههجو مس دقو ريغتلاو رمضلا وهو مضلاب ماهسلا نم مهاس عمج سلا مس ىأرلا رّبغملا وهو

50 



 ل وعوعرب 7 نوي

 .كطقُأ 0 كيلإ 0 الو ملك امه 0 00

 لتخلا بوك اسيال هّمعّدَوف ؛ وما ربعلا هل 0 (وَمصَم

 حيز ىأ ةفشاحكم ثيوو ,تعلاو نيعلا 12 ايحاس , رت
91 6 

 ؛ ةأرذ نع ككسدكا تلعخج ,رهذلا حي هَمَمَراَصُمو ءرحكلاب

 مخ |( قّيَص قيرط ىف ىَيِشَع نأ ىلا ؛هارأ نأ ُبّنَجتَأو يح ف
 ا ا ا دل 0

 أ ان ا نع

 ام فاما رح نّيبتو منلا' ضعب ىفو نزال نم وار ةّده نم قارتحالا ضامترالا
 اذا هنا هانعمو كظعو ام كلام نم بهذي | برعلا لاثما نم كظعو ام كلام نم بهذ

 هيافذ نع ضوع فاك ناف ةلثم هي لح نا نع ةرّذك ء ىنت ناسنالا لام نم نهد

 كهارد ىرحذلا كلت ظففل ىا كارد ىرحذلا قل ينذأا الو كيلا م رجا الو

 كيرهلابو عيبلا ف نيكستلاب نيغلا ىرهوكل نع نيغلاو نيغلا ليذ ظعتاف ىا ريتعاف

 رسكلاب هيأر نيغو نوبغم وهف نبع دقو هتعدخ ىا جتفلاب عيبلا ىف هتنّيغ لاقي ىأرلا ىف

 ة+ةفسماكلملا رهلاب سيز ىنا ةفشاكم ةنابع هيفو كارلا قيعض ىأ نيبغ وهف هصقن اذأ

 ينعم نيلا نم ةايكل ىو رهدلا ةعن ةللم هانعم ليقو !دبا ىأ رهدلا ني ةروادعلا راهظا

 ىلاعت هدا ىتل ةنس رج نم لاق م . ء هنأ ةريره وبا هاور ال مارح ةعيطقلا «نذهو ةهنلا

 مسمل لحي ال لاق م ل ا ا ا

 ا دب دلال رجعي ىو دقن كل نياسلا,سياسلاو نذلت قوف ةهاخار جنيب نأ

 هنع ضرعأ ىأ هنع بكنت لاقي اهيحاونو رادلا“ :ءانف ارذلا ةارذ نع بكنتا رهدلا نب

 فالييكمت لانقف بفمي لوعفم لا ىلا | للع ىرهوكلو ريغ وحن لبقاو هبكتم يكتم هللوف لدعو

 < 0 ا قاسم نا ىلا هينجأ



 _ مروعا م7

 ريغ ءريرالا رح هناف ؛ هقافرتسا ف عّمطلاو ؛ هقالتعأ نم راذحو

 رس نا 5 وب 0 ,ميوقذلا يضرحت

 7-05 1 هللا ٌةارخآ :هابآ ُفِرْعَتَوُأ ىضاقلا تقف . از

 رابخلا ه] ضاف لك َدّنعو نا و لا ِحْيَر وبأ لَم

 تاف نباح نكمو ثقنأو 0 2 2 را

 ا ل هتّحيصَق

 , قفز نيب يي و روبن

 هقلتعا هقالتعا نم عمنا ىنعمب عام لثم ةّينبملا لاعفالا ءاها نم وهو ردحا ىنعمب ءارلا
 ةعلسلا موقت مئوقنلل ضرعم ريغ نسفنلا رح هب داراو دلل رح ىا ميدالا رح ءهبحا ىأ

 نم هلصاو نشا الو هيف صاصق ال ىذلا وهو رّدَهلا رابج راَبَج هحرج ىذلا اهنهق ركذ
 راهنا اذا ىا رابج ندعملا تثيدكل ىو ارابج بهذ كارل ايلا ِ معلص ةلوق

 وغو رَّبَح عمج ىلوالا رابخالا رابخإو رابخا ءهرجأتسم هب نحوي | كلهف هيف لعيب نم ىلع
 ىورب ىن رم ةسمو ةرملا زدكت رخو هي ةنيعا لذا اذكب هتريخا كلوق ردصم فاتلاو ةزمعلا فب

 5 0 نزوب رّْبَح عمج ىرخالاو نيتقفب ربخ عمج اههيدحا لعبجو ةزملا تفب نيالا

 روماب امولعو ديز ىأ نع اهعمب تاياكح ضاق لك دنع نأ !ده ىلع ىنعملاو ءىتلاب معلا
 الا وق الو لوح ال بنلق ى ةيقلوخو ٠ زهما'ىزالاو متضا ةياوززلا"ةةهو انابح هنما اج عاش
 ءىتلا ضعب دعب ليضفت قو بيرغلاو رالنلا ىف لثم ةسيصقلا نيب هتديصق تيبيبو هاب

 نيحلا 2 لكم نى نشف ًاشنأ نمو ةديصقلا نيبو ةديرل ل د ١ نالف لاقي اضيا هلك ىلع

 ةديصقلا نيب نيبلا كلذل لاقي نيب ىف هتجاح رحذو حودمملا ىلإ هل ةجاحو ضرغل

 75 هدياصم بجعأو هنياكم برغأ ةنه هنلعف نأ انه ىنعم او

 تاو ءايقسالا نم 'ضرألا ىلا ترادظتو سار تسكت ىعي ةلابغلا نم نمار كل
 قىضاصترا رزحو هنم ضعَم كلذكو هيلع قشو هنم بضغ ىا رمالا نم ضعتما قاعتم|
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 _..وعوعه ىو

 حرقو معت توق ىلع الو حرت ٍفْلِإ ىلع هللاو كبأ مل 7

 حط يح هظحل يع لع قس رافجلا مدعو
 < ةمصر ع

 جتولا ضيبلا ةَشوقْتملا عي عيضو جتقنأو ىنعت ىتح هطرو

 نب ملا دو رح ىتنأب جلل ٌكيتاه ٌكدجان امأ كيو
 نم 2 00104

 ضو دق ىتعم فسوب ىف ناك ذأ

 قلصت بعالملا ضّررعمو عادم ةأرِم ىف هلاقم تلقت لاق

 ا ا را

3 5-6 

 رك دقن رد سس نإ | الآ لاق رودس ديلع اد 1

 7-02 09: ص

 هاَمَحَرَس اهف َنِإو ءَرَصَق اف َىَصَب نمو ءرَشَب نَمَك رْدَح نمو
 0 اذه ّنأ ىلع اَكيلَدل

 ن9 م سس هل 99 اسد ناس

 ل لو كتسفلا لوا ؛ هنفكاو كهلب 2 در مساف «تيعو اَه

 قشاعلا نيب ريثك قرف ىنعي قوشعملا دارم او قشاعلا ديرملا دارمو ديرم نيب مكلو
 لوبق ىف قشاعلا ىلع ةنم هل نأ نظي قوشعملاو قوعملا ىلا عضاوغي قشاعلا ناف قوشعملاو
 ميدقت !نههلوق ىف مط نيح ةظح دعي ىأ حزن قبلا كعر ىاد ىلا لع غلام

 ةيقنلا ىا مولا ضيبلا بعت 07 ,ةظحل عط 0 ل رك اربح

 مولا مولا لصاو عمج الر ثني دلو نوب ال مْوَص ةارما لاقي امكّتو مارد لاقي ضايبلا
 ىا تلققف ءوض ىلا ءوض نم ىا ضو ىلا خو نم اوموص ثيدتلل ىفو ةزغلاو ضايبلاو
 قبس مملارسكب ضرعملا بعالملا شرعمو حزامملا ىا بعادملا ةارم ف تروصن
 قو ا اهيف 0 بايت ضرعملا ىرهوذل نعو 0 . عي دانل ةماقملا حرش ىف هحاضيبأ

 ىا قرلا ةنيط نم ضرع نم ناكم مدا وهو ءآرلا رسكو ميلا تفب ضرعَتو عذلا ضعب
 قعلا عمجب برغلا وهو مكللا نم ةلعافم ةمحالملا ةمكالمب نلصتا قرلا لصا نم
 نم ىارذنا نم رذعا لثملاىق رذعا نقف رذنا نم نأ عباصالا ةمومضم قكلاب ىا

 عم مالعا راذنالاو كدنع اروذعم هنيك ىف غلاب ىا كيلا رذعإ نقف كب لحي ام كرّنح

 رسكب راذح راذحو عجرو هنع ٌقك لهجل وا ميبقلا نع ىوعرا تيوعرا اش فيوخت



  وعرسإ - 0
 - - ف 05 نه لا 0 00 500

 هيف ةلافإلا ىلع ندصاعت نأب ؛ هبرك ةّيرستو ؛ هيلق ةّيلست
 , ةاقتنملا راثلا قد , تلقك اذإ ىدفتتست ال نأو ؛تلقتسا»" م

 ,هتَرْثع هللا هلاقأ ,دّمَعِيَب امدان َلاقأ نم :تاقّثلا نع َةَدَوَدُملا

 , ءايشأ تلَقلا قو ايش ةررجأ [دعو هَّددَعَوَف مات نم ثراحلل لاق

 م ن6 2 ا 2 و .0 عا 5-01 1

 ىشناو ؛ هينيع ئيب ام لبقو ؛ هيلا مالغلا خينيح ىدتساف
 || 0 هد ف 20 ل و هج

 | مظن ؛ هةينعج- نم ضخئريد عمدلاو

 قافضشإلاو يجولا ءاحرب ىم قالت ام سفنلا كتدف ضّفخح

 داتا نياك ئىماالو ١" ناوصفتللا ةةكنس رطل ا

 َتيَلَف ؛ لوو ُهَلْيَد رهو «لوملا معن وه ْنِم كُعِدوَتْسَأ هل لاف مث
 ,قافتسا الف ءليم ىَدَم ٌعطقي اَقْيَر «ليوعو رينز ىف مالغلا

 مالعر ؛ تلوح ل :ىردتأ لاذ ىاسملا هحمد ك2
 لاقف ؛كاكنأ 'ىدلا وف ,كالرم قاف نْمأ تلق . كل
 م : ةاربمو ح>يدرم نيب مكَلو « دأو ق انأو داو ىفل كنا

1 5 5 

 اهريسفنت رم دقو نزكل ةعوللا نيبلا ةعول نم هلعاف مسي مل ام ىلع عّيشي سنلا ضعب ىو

 هناكو ةمحرلاو عبطلا ةلوهس نمّوملا ةفص ىنعي نيل نيه نموملاو 'نيرشعلا ةماقملا حرش ىف
 هه كْيلع تذاذر ىم' لع" «ذرت' نا لع ىل نماعت ناث؟ىرتسمللا اهيا طلعوا حراادل لاق
 ةلاقالا كتم, ىلطا ا فيلغ ارمالا! تلقت اذا ىا تلقت اذا“ ةثنخ مكى اةةبركا ةيرْشفو
 سفري عمدلاو دبا هليقا الو نهعلاب هل ّقأ ال نا ىبلق ىف ترمضاو ىنعي ءايشا بلقلا ىفو

 قالتلا باكر ىنت الو__ ىرهوجل نع صفرم بهاذ قرفتم لوو اهقّشرت عمدلا ضاضفرا
 نردفقعاو تلكتا ىا تلوع مالعو رتنفت الو ىعضت ال ىا ىت ال ةبوكَر ٌعمج بئاكلا
 نصاقلملا ىالقخاا قانرشي داو ىف“ نكو.داو ىف ىنا'ةماعلا لاتما نم: داو قااقأو



 وعش جرو

 1 ادعس نييعتوت ؛ ها 0 و هتايبأ ا و الف 7

 و 299

 كفو « يدم و د اول

 ىه 15ه و رثو
 ىف كل لهف نيل نيه آ5 نيوملاو ءقلا ةعول نب هب لَك ام تجار ه

 نر مامر كلا لقا نايرع ار تأ لش بانكلا اذه نم ةبطخل ىف ىريرتل
 رخد دادسو ةهبرك مويل نيبلا مانو نلعلا نب ةيمأل وهو 0 اذه هلوق اوعاضأ ىتف

 هلزغب جرعلا ةّيُش ىتيرشلا لاق ىرعلا نافع ىنب نقع ىنب ورمج نب هدأ نيعل وه ليقو
 هيبسن عاش اهياف ىوزخلا ماشه نب مهربأ م ”انيخ ىروب ناكو ةعيبر ىلأ نب رمعب :دصقمو

 ىيزلا قلاو ايدام يشاع هتيدلو دنع نمم اهنبا هيلع ضبق اهب /«

 دع ىإ نام ىح نيس. معي ةيتجو هيلع ىقغ ىنح سمتلا ىف سانلل هفقواو هشارب لع

 دا ىلا رعشأ هلوق نجلا ىف لاقف

 ١ رغت دادِسَو رك ويل اوماضأ ىتف ىو قوعاضأ ا اقدم كر 0010 وب مب
 ىرَكِل ْمُهْبَتِسأ َتَعِرَش قو ايانتأا كَرَتْعُمو ٍفولَخَو ' 20 7 00- هد 1 7 1س

 ورسمت لآ يف قَبَْت كن ْمَلَو اًطيِسو مهبِف نأ رمل ناك“ و

 ىرشقَو ىتَياظَم هب ايف يزبالك اصلا او نزع

 ىركم قيبك ُملْعَبَو كبي ةاعد نب يحبْلا كلا ىَتَ (

 ىِرْتَو لهآ ٍةَواَدَعْلاِب ىزجاو ىُذَو لغأا ةّماركلاب ىرْجَأَك ؛ 1

 0101و ءافنحا نب نتي لع نوم تلملا:قيبعا ني. هيزو نب, كيلولا ىلا :ةفذلخل نّصَكَأ ايف

 لاق كنيبو فيب ةبارق ئاو لاق ةبارقلاب كلمسا سمحت هل لاقف طايسلاب امهل اعدو مهربأ 6

 نأ ميا نإ لوسر ىقن نهنموم ا ريما اي لاق هظفحم م لاق كلملا نيع نهعب كلتساف

 كلذ ن نس نم لوا تنا لاق كاذ امو لاق دوقو كبرضا لح ىفف لاق سدح ىفالا ىترق برضغب

 اك ال رس وليعر اف ناقم نم نافع نينموللا ريما نباو ىمع نبا وهو ىجرعلا ىلع

 ىلا امهب هجوو ديدحلاب اهلقتاو احّربم ابرض امهيرضو ملغ اب هبرضا هما لبق نم ماشهب

 ب ق ةرحذ قيس نيمضتلاو 6 انام ىتح اههيرضف امغيب معيب نعنب ةرمأو ورمع نب ىسوب م

 ا ءادعبلا ىكبا ىأاح هبعب اهب هيل هاغان ا نيرشعلاو ةثلاثلا ا رمز“

 ىتعن عيشي نا ىلآ ليللا ىف مْغلاو لبالا ىوام حارملا ىلزنم ىاءىارم ولخ ديعب عمج :

 | .ز مناع"

 انزولا 1
 2 مم

 634 ولا 1



 د مولا حو

 ٍديصل 51 ىَتدَّصأ محا :

 تداقتساك بعاصملا 8 ٍتطنو 4

 انتيك ٍلبأ ل ميك 1 ١

 ب مايألا َ تو امو م

 ىتمدللا يي رفعت ظ
 ىجسبع 5 كدنع عاس قاف 1

 ناهي كنذورق تحس لو 1

 نوص هنع ىضرع تنص الَقو ا

 اذه فم واسي نب َتَلقو سس

 نكن ٍنرظلا كاذ نود'انأ اه“ 1“ 1

 باطالب لع تدهف سدلا صخر فر ت0
 ىف ماللا تف زوجبو ءابههلا ىف ىلبُي نمم ةرشع ةعباسلا ةماقملا ىف هلوق

 ءاَبسلا َيْيابَح د

 0 اهب ناكو ا

 + ,وريفل 9 2

 املا را ى نسشسكحيف

 عاذي 5 راكم ب هندي ىلع

 عانّصلا اهتيارب 5 امح
 20 سم ن2 نى

 م ىرشمي  ىركا نأو

 عابي الوراعي اف باكس

 عابطلا َكْلَي هموم كغابط

 هنمو اهيق نحا و غلابا م ىأ اهيف لبا |

 دوجا رسكلاو لبا م ىف
 هال

 دبو ٍقْدِص مّدَق هيف هل لاقي ايكعابو ةقباس رمالا اذه ىف نالفل لاقي عاب هيف ى نكي |
 + ىعنلا نع عانقلا نفك سارلاةبرتسي ام عانتلا عانقلا ىتمراصم ىف قششكيف ءاضمب ٠

 مقلا نم طقسي ام ةياربلا عانصلا اهتيارب تذبن امك ةزهاسلا ذب نرصتلا نيا

 لاقي ةفرععلا ةأرملا عانصلاو ثسلاو سوقلا ىربي نيح طقسي ام اضيا وهو ىربي نيح
 ةنورقلاو نورقلا كنورق نصس مو ىنيديلا لعب ةرهام ةقذاح ىا نيديلا ةعناص ةأرما
 رماهفتسالا فرح. مو ةوفح ةتلاثلا .ةماقملا طر ف هريسفت ىرس هيدر ىتنملا تمرتلاب
 هب قنسا ىا رمالا هب دج انب ّتج نيح ىرر دقو عادولا انب تج موب رعشلل اههم نكمل [:

 رح قاف ىرتشت ال ىرتشملل لقا مو كّرس نظفح امكع يبلا نع ضرع ظفحت م مل ىعي

 ل ا

 0 5 اقو اهاّيا

 اجت دلو لاسعلا اهل 28 كسول 0 200 /8

 ريادكر ماظن لثم رسكلا ىلع بم باكسو ىريرخل راها اهيلاو ةسابكل تايبا نم ىهو

 كلذب تيّسو قيرعتلاو تينأتلاو لدعلا هيف عقجاف ةبحاس نع لودعم هنال ىنب امناو

 لوق لبثم !ذيهه هلوق نشناس قا ىلع تكا اذا ءالاب اهلراهييم اهكرك 0



 ب وعرسب  يرت
 دنع كتفحأ نأ كيلا مالغلا اذه تحت ٌرئود ناو ؛هاوه

 , تيبح ام ىل ركشأو «تئش نإ مرد ىبأم نِزَف ؛ كيلع

 و لالتل صيخرلا ىف ْدَقْنُي ام «لامل ىف َعَلْبَملا هّتدَقَتن

 ,ةقفَصلا تقَقَح [اًهاف . لان نيه ردك نارام ىل رطخب
 و9

 0 ره :ماعلا عمد لوم 2 :رمالغلا نع تل , ةقرفلا تقحو

 ا ل مظن 4 لاق هبحاص ىلع 1

 عايل شكلا عبشت اهَكِل جابي نكتم نكشف هللا كاك ١
 عاطقست ال طش :ئنلكأأ يأ ناصنإلا ةعرش ىف لهو ل
 6 وا 0 01 هل نم 1

 عاري ال لبي ىبح ىلقمو عر دعب م ىلبا نأو

 ىا ةالوم ىوه نيعلا ىلع لما لاق هناكف لاقشالا ىنعم هنمغ هنال ىلعب ةاّدع اصناو

 تاعبت نا ديري لاغ صخرم لك نا ابويحم هلعج هبيبحت مالغلا اذه بيبحت هنّ
 ناك اذا هنال ىلاغلا سيكل ءىتلا ةهق نم رتكا همرغتف ىرتشملا ىلع رتكت صيخرلا ءىتلا

 ىلع عجرت ةدهع هيف ناك ابوصغم وا اقورسم هنوكل ناك ناو هيف نقلا عاض ةيدادرل هصخر

 ماهغلا عمد لوهه الو ةعزانملاو ةمهتلاو سبل ىوس هداقبو عيبملا كذله ريدقت ىلع ىرتتتملا

 شرك عايل شركلا كنعلو ىاحيق.ىا سا كاحل مايغلا لوه الو حنلا ضعب ىف

 اضيا شركلاو راغص نايبص ىا روثنم شرك نالفل لاقي هدلو راغص نم هلايع لجرلا
 وضو سحاولا قصو امتاو ىتبيعو ىقرك راصنالا ثيل ىف ءاجام هنمو سانلا نم ةعامجلل

 اههالكو سانلا نم ةعامجلو لايعلل ما شركلا نال ىنعم لا ىلا ارظن عايجل مثوو عمجلاب شركلا

 امكعمجلاب درفلا ىصوف عوجلاب فصولا ىف ةغلابملا دصق نوكي نإ وهارخا هجر ةيفو عمج

 راو , نعش ىماطقلا لاق
 ع

 اناا اًرَّرغ َبِلاوَح نّمَخ نيِح ىخَر عوُست ناك

 , مسن عمج عوسنلاو هجوأ لوالا هجولاو عايججل م مثو عمجملاب 0 ءاعمالا نحاو وهو درفم اعلاف
 عرضلا لوح قورع بلاوتلو لاحرلا ٠ لاحرلا هب لشي لاعنلا ةنعا ةييه ىلع اضيرع حني رّيَس وهو

 ةّشقلاو رمالا ةطخل ةطخ قلكا ىأ 11 دهناهلا تئهذي تلا م ررعلاو عورضلا ىه ليفو

 ىوري دقو تدعف 0 ا ىأ عاري لدا هيلا ىونهت د ميظعلا لكشملا رمالا ىه م ليقو



 هاما /

 سن اوكف امد ىو 34 ناوي هيلا
 ر 2 ر 35 ر ا ر 0

 0-22 هفيشكاالا كيصري ال ناك
 ع > 13

 2 ب

 هارافلا و هداك رص رورلا رلا ح

 ىل نكي داو ٠ نضال تسود سن قيقحلا نع

 تلو ل نّملا عْلِط عالطتساو ؛ هيف ةالوم ةمواسم الأ مه
 ىلا قّلح اف ٠ ىلع ةهسلا يلو ,لاارَْش رظنَيَس هنأ ُبِسْحَأ هلا

 كبعلا نإ لاق لَب , تْقَلَتعا هب اب قَلَتعأ الو ؛ تقلَح ثيح
92-0970 922 29- 

 هيلع فحلاو ,هالوم هب َكَرَبَت ؛هنوم تفخو « هنت رزَف اذا

 0 م هاك ىا سا هجّيق ىنعمب اهمضو ىناقلا متفب

 نم نوكي نازوجي ىزرطملا لاق عابتاب سيلو دحاو اهتانعم ليقو يدع جفت ملوق
 زوج نم ىزارتلا ىنعو نتنيح نوكي ام ميقا هنال باطرالا اهرمج ىف ]نب اذا للا ري عش

 لي نكع ندد نئنيح نوكي ام ميقا هناب هللعو ىفزا اذا لفنلا مم نم اذوخأم هنوك

 هعفرو ةرم كفتلا ىف هسأر ضفخ ىعي دجغاو كفعلا ىف راغف نُئدنيح نوكي ام نسحا

 نممطملا وهو روغلا َق ا اذا راغ نم هلصاو هيف ةغلابملاو هتدشو كفلا ةبلغ نم كلذو ىرخا

 هضغناو هسأر ضغن هسار ضغنا ضرالا نم عفترملا وهو دفلا قا اذا دجعاو ضرالا نم
 ىاجترا ىف ةكرح لكو ىدعتعي الو ىدعتي كرحم اذا اضيا هسأر ضخنو ابجتم هكرح

 انا . .يضغلا ةعرس ىسنملا قالخا نم سيل .ءنا ديرب قسري لما دكع ان دخت

 حرش ىف يمتلا رحذ قبس ىقو جهلت !ذه هلوقو فسوي عيب امك عابا رح انا ىأ فسوي
 نلغش ىا نهدش ىضغ ىع نشك ىا ىبتع ىرسف ىيرشعلاو ةيناتلا ةماقملا

 3 5 نأو ىريرلا لوف ننع ةسداسلا ةماقملا حرش ق حاضت مدقن نقو تريكو

 ةماقملا حرش ىف هريسفت قبس دقو رابفقسالا وه علطلا عالطتسا نقلا علط عالطنساو

 ايف ةسماقل ةماقم لا حرش ىف ةهسلا ىنعم انغوا دقو ةهقلا ىأ ةهسلا ىلغيو ةعباسلا

 رادتساو «ناريط ىف عفترأ اذا ريطلا قّلح لاقي < لاقي عافترالا قيلقلا نقلح ثيح ىلا قلح

 ىنعمب هلك ءىتلاب قلعو قلعتو قلتعا مل قلتعا لو نقلا ب نقلا بلط ىف عافترالا هب داراو

 ب لقت اذ هريغو بوتلاب ىلا غلوق نم رح اوه هيلع نقلاوأ لق ىا هيلز اذا
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 مررسقار 3

007 712 

 رام منع 5 م0 2 همادرو هر هم حج

 عود ًةارع اوحضا ةيبصو اعدص شيع كنيخ لول هللاو

 اعجبأ ىرسك كلم هثعي ام

 ا ِعِمَصلا هّنْسُحو ءريوقلا هَقْلَح ُتْلَمَأَت اتلف ّلاق
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 ُكَكَم الإ اذه نإ اًرَشَب اذه ام ثلفو « معنلا ةَنِج نادلو

 ١ هد كدرشلا نب تنسب لرك
2 2 

 00 . ميجا 0 ل

 مساس ا رت يلمل سن كلل اتش هلع

 مظن , ةشنأو ىلإ دسار نصعنا رد

 يلدا ف نلا نييعا كص الول .٠ عيدنا ىا,ىا: عدبا قمحل دس سيعلا ةسايكلا
 0101 ل ةلافر اهلل ةقيم هل ناق ىرختال نع سركا نمو كاعت هلوق ةنمو قيضلا
 ريز رعش قعملا اذه ىف اودشنا اعجا ىرسك كلمب هتعب ام ةرسكو ةدبك عدس

 ِنيِيَص نهب ٌبَر نم قئلع كلام َّما اب تاجادل جرخت َنَقَو 1

 ةحاصق هل له رظنال ىنعي هتحابص نم هتحاصف نيا رظنال صلاقل ىا ميمصلا هنسحو

 لاقيو اهداتعاو اهبلع أضن ىتلا ناسنالا ةغل ىه ليقو ناسللا ةهعللا تفل ال ما ءلامك
 00 ا قزا عرف 0 ءاهلا 0

 نعب مالكلا د در ىل سيدشل ةهوفلا در نأ ملوق هنمو ةلاقلا ةريقلا نزو ىلع ةهوفلاو

 برضا ىنعمب ءىتلا نع برض نم هنع نضرعاف ىأ اهتم هنع نيرضف بعس هجورخ

 ىنوىعق كلوقك ةيردصملا ىلع كيا اذا هنع مغص نم ردسصم اّمِإ اهتصو هنع

 مكرم نضرعاف قىاعم ىلع هتيحاتب ىأ ههجو مقَصَ د رظن مملوق نم بنناذل ىأعمب امإو اسولج

 كيرلا لإ اهم ركدلا دكتم قرنفتفا "كاعت ا دا راخلا لد نيليح هباهناو ايناج
 لاقي اضارعا هانعمو رهاظ ىلع قاب وه لب ليفو نيبقاص ماقم ردصملا وهو اهنس ماقا
 ا 1 نيل رمل للف تنال كلور دنع طز اذانانفتم نذلق نع نحفاض

 ناار 2 نأ كاراو هكر ناكر ء اذا لجرلا' ىا'هنع:ننرض كلوق ىفب لضالاو اهنتاخ
 ىا نالق نع التالف تبرض اولاق !ذه نمو ىرخا ةهج ىلا ةهج نم اهلدعيل اهبرض ةهج
 ءل ابق غلوق اعقمو كّيعل ابق نع هتكنما اذا اذح نالف نع نيرشر هنع هتففك



 0 ل اح فرم

 رسل طا 0 قولا لبا و تح

 7 مظن 0 7 0 ىلع ضحبقو

 0 وه

 اناطصُم هي تلقا زاك

 206 لى ضااكز» 002

 اعل لقي ةرئاع كبصت ن نإو

 تاتي يما

 كِرفظ ٌلْثِم كلج َكَح ام

 ل 5 0 همست 1
 انعبم يلظي هَعّبَقُت نو

 يذلا الو اًبذاك ل عاف ام

 امير رد عسا

 اعم مظنلا ىو رثنلا ىف قافو

 ل ردم قعم ا |نه + مظن دقو نانلا ىلع لاكتالا كرت

 كرم حب ؛ ند ٌلَوَيَق

 كرْقب يرَدُعمل نيعقاف
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 رك توصف اذ 17

 نزوب مليْدَعلا ىلع هده همطقخاو بوث ىم ةفشلا'هب ىظغي ام ماثللا مقل ماثلب مطنخا دق
 ىنزلا مالغ ىنز ىلع قنالا مدقم وهو مظنلا نزوب مخل ىلع وا فنالا وهر سلجلا
 ماهبالا ىلب ىذلا ىرطلا وهو عوكلا نادنز ٠ نادنز دي لك ىفو قكلا ىف عارذلا فرط لصوم
 امالغ ىرنشتا مسنلا ضعب ىف ىرتشي نم رِصنِل ىلي ىذلا فرطلا وهو عوسركلاو
 اعلطضم هب تطن ام لكب هديب ةعنصلا نيَلل وه ليقو قذاح عناص ىأ عنص لجر اعنص

 هب ضهان هيلع ىوق ىارمالا اذهب علطضم نالف لاقي هب نقلع ام لك ىلع اًيوق ىأ
 ىا ىو همالك كبعي ىأ لاق نا كيفشي عالضالا 8 لشو ةوقلا ىا ةعالضلا نم وهو

 امل ال لاقيو نتوبنر تيس ءانعمر شعتني نا رثاعلل ءاعد كل اَعل اعل لقي ظفحو مف
 .؟اق رع ىتعالا لاق هعن الو هترثع نم هما هماقا ال ىا نالفل

 وعل اعل لوقأ نأ ني اهل ىذا ضتلا» . ..نويكم اذإ 'ءاترتع تول تاو
 0 ©”  ىا |اذك هموسي هماس راثلا ىف ىسلا ةمعت ناو ةيوق ةانرفعو ةوق تاذ تاذ ىا ثول تاذ

 ىللظلاو هاضرا ىأ هعنق ىلظب هعنقت نأو اهظفحو ةبععلا ىر ىنعي ىر ا ١

 لاك سارفألل برح ىدعم نب ورم «راعتساو سرفلل رفاثل ةلزنمب ىلقلاو ةاشلاو ةرقبلل

 عم ل 6 ردك | ىلع لكلف ء ىتنب عنقيب نأ هترمأ نأ دبري اهف الطب مكأطت لْيَخَو هشبل اها الل
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 ب وعسل ل
 ءَبَلُق اذإ ٌبِجحْتُي اًدَبَع كيرأ تلقو « َحيِبَر قوش ٠ َحيبعلا
 0 ,سابخألا هَجَرَح ْنَم نَكَيلَو ؛ َبِرَج اذإ تحبو
 لحب تو ها مما دك رمال قوسلا ىلا

 جاو اًهف , >عر اهل م ََ 71 ,حعو 10 0 امو 003

 م

 01 نورك سبل نأ تيحع ,نيسانتم وأ :نيسان :نيساختلا

 بَعْدَ تشقرف ؛ ىرفظ ْلَثِم ىدلج كَحَب نل نأو « ىِرْعَي

 لسيلحلا ىف دينا يللا نم امى دا وسلا لاصا: قادما نعو اهسار هي قس" ىذلاءاهمام
 نموا نحف اذ | رو نما رادار او ارعالا نمل منا نوعلاو ىنبللا ىرجب نسي هنال ىمب ةقانلا

 را 8( [لار طن يق اذا يعي نلف اذا بعي' ' هجري ١ اذا 2 قفلا زوق
 ةماقملا جره ىف هحاضيإ ثم دقو 7 هلعج هجّرخو سّيك عمج سابكالا سايكالا

 نع فوصوم ا مذداغلا ليصخب ندعو ىإ بتك نع هليصحت لذبو نيرشعلاو ةقلاقلا م م1

 نثك نع هليصخ ىف :سهج لذبو سنلا ضعب قرحالنز ةدواطم ليسختب مدعو ئقش برق

 ىكع تضم ىا اهرود ةلهالا تراذ ىزارلا هلاق لوالا قئمعتلا نم ةّييرب ةفنلا هذهو
 ةدايزلا روكلا اهروحو اهروك نيلقتو رهغلا انهاه دارملاو لاله عمج ةلهالاو روهش كلذ

 حاضيبأ مدقت دقو اهرخاوا ىف هناصقنو روهشلا لثاوا ىف رمقلا ةدايز هب داراو ناصقنلا روثلو

 لصح امو ىا دعو مهدوعو نمزج امو نيرشثعلاو ةيناثلا ةماقملا حرض ىف روقلو روكلا
 للا لعاف هنا قى :نئاملا نرضح ملوق لتثم نعولا َرَج موت مثدوعو نم لعوب ءافولا

 نا ريغ نم انه لعفلا نا كلذ ليصفتو ةرّصحم ةدئام او زَّهُم دعولا نال ىنعم ردم
 اهك ازاجم دانسالا نوكيف قيقال لعافلا نيبو هنيب ةسبالملل هلوعفم ىلا َنْيْسُأ لوعفملل ىْبي

 وهو قيقرلاو ٌباودلا عيب ساقفلا نيساقنلا ّبسو رطق ىا ب ةيضار ةشيع غلوق ىف
 ىرفي قلخ نم لك سيل هوو دوعب اهرخوم زرغ اذا لعجو رصنح ةّبادلا سخن نم
 الو ” نجوأ ارما رّدق نم لك سيل هنا ىنعي حالصالا ةهج ىلع عطقلا ىرفلاو ريدقتلا قللخل

 “ رعش ريهز لوق نم سيتقم |ذهو همم اعينص ادتيا نم

 ىِرْغِي الرمث ٌقلْكي مْوَقْلا َصغَبَو َتَقلَح ام ىرفَت تنل 1
 قى برضي ىدي ّلثم ىرهظ ًّقح ام ةرئاسلا غلاتما نم ىرفظ لثم ىدلج تحي نلو



 ا معرف 2722

 ,ديبملا رهذلا هب ولاد ف ئرعشو 0 دراصاخاو كي

 1 1 يس تلاش انلف. 0
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 شاع : ىلا , ةحققلاو ا ثياتتو .ةقفيلا بيار
0 

 ىف ٌرقي و قلل بق و قل لسا بو ا لاو« سل اذا هب طال نم هّبحا
 ناسنالا ضعي نطبلا ىف دود هنا برغلا معزت ىذلا رفصلا هب داري نا لقجكو ىبلق ماا

 ُق 0 ىتلعأ دارآ ىذلا وهو اهشع نم عوكل نع ناسنالا :دجع ىذلا عذللاو عاج اذا

 هب ىولاف اههتيب لاصتال همباب بلقلا ىهم هنا الا ٌرَفصلا هفوسره ىلع ضَْعَي الو الو ١ هلوق

 تال ند ردو تارا عفا ىنلاف اكل ١ ةييوعذ اذا نصي كاف ال لا

0 0 
 ران ىلإ اّيأ ةَنَج ىلإ اجثأ اهتماعن ثلاش انما اَقُيَل اي

 نطاب وأ مدقلا ىف ةماعنلا نذل توما نع كلذب اونك امن انما هلصا امياو ةَدّماو امو
 ل ا نباراخر دمفل ليكر ثمر نق كلل اا وماقلا ١ و ف ءايمزك الملل مدقلا
 ىشا ةماعنلا نال ليقو بصتنيو همدق عفتري نيملأو ىّكرم َكِلْذ ََمْوَي ةماعتلا ' قبو

 لاسقو هعمانعت كرفن كاما لحتراو نق نم عرف اذا لجيزللاولاق !ةهلو !اراقثااءاجالا
 ةضرتعملا يشمل ةماعتلا ىرهوجلل نعو مثتماعن نلاه اوقّرفت وا ملهنم نع اولحترا اذا موقلل
 نع ةيانك اضيا وهو توصلا وفو جدنلا نم هتكرح ئا' هيمات تنكسو نيقونرزلا ىلع

 نم ميىلأ ني وشن هعمان ئمدالا ءاورو هقانما' ىآ ةقمات نتا نلكشا داقرلا 3 ملوق ىنم نوم أ

 ا وا ىزارلا لاق هنحرح ىم هيلع غي ام ها تكسا ىأ ةزهريغ
 اضيبا دّدشملاو زومغملا ىف نونلاب ال ءانلاب هتمأن دا تكا لثملا ظفل نال نتكس ىف نيئآب
 ال 00 العلا لبق نوني تلكسو ىريرأل نع ةزوهجلا ةيباورلا نا الا

 دو ىنيرت ىأ غيرن امو ديصلا ىغرا لوقت داراو بلط ىا غاتراو غارا بلطأ

 5 بعاشملاو دوعقلا نم ةرملا ةدعقلاو مايقلا نم.ةزملا ةموقلا ةدعقلاو ةموقلا بعانمو

 نم عنصي قنعلاب قلعتي ءىق زركل زرخل ازاجي بعتلا هب داراو بعتلا عضوم وهو بعتم
 ليلقلل برضيب زوع نم دادس ملاثما 3 د دادس وه نم ةرضخو ةرمح نولملا رج
 وهو ةروراقلا داس هنمو ء ء ىتنلا هل نكت ام وهو سلا ىنم مسا داوسلا اولاق ةلكل 3 ندب

 ا 4



 م 0 ل

 . رم 5 ىلع تنكو 0 0 هاو

 و نه

 ةَيِدِيِبزلا عونك 31 د ةحاقملا

 ىبكك « ّحيِبَر ىلا «ّحيبلا ْتِبَج ال لان مانع نب تِراَل ىكَح

 َلَمكأ قح هنفقتو ءهذشأ َمَلَب نأ ىلا هّنْبْبَر تنك مالغ

 نكي مف « ىقافو بيات َرَبَحو الخ صد هلأ واكو ماو حشر
9-95 

 تاكا ا مرح هللا ىارخلا ىو طخ الو يوم لتتكي

 امهنا داري نا لقحو سانلا راس نم ادرج اهمناك نيدرفنم ىا نيدّرهتم ةسداسلا

 نيماع هريغب هنع لغاشتي مو هيف دج اذا رمأالل درج غلوق نم اهريس ىف نيذاج ايضم

 لاق لاق ناسقنلا نم درج هناح درجالا كلذكو مانلا ديرأل ماعلا نيلباك فناني درحا

 تنكو ١ ىنيرهش وأ نيموي ىنعي نأديرج دنمو نادرجأ نذنم هتيأر ام لاقي ئاسكلا
 < قرفلا ىا تملا رهذلا كلذ ىلع ايبصم ننك ىأ ةيعا نأ ىلع

 نينالثلاو ةعبارلا ةماقملا حش

 ربكا ءاعنص دعب نهلاب سيل اخيرف نوعبرا ءاعتس نيبو اهنيب نهلاب ةدلب ديبز ديبز ىلا
 شالا ىف قلتخا :دشا غاب نا ىلا ةشبأل ةضرف ىهو اريخ رثكا الو لها ىنغا الو اهنم

 ةين لقثم ةٌّدش ليقو ٌدواو دو لثم ٌتس ليقو سلفاو سلف لثم نس هدحاو عج وه ليف
 بلاجلا قافو بلاجم ريخو صاصرلا وهو كالا لثم هل عج ال دحاو مدا ليقو معناو
 هيرق نا زواجتي ىا ىطخقي هلخادو هّرْبَح مع رمالا َرَبَح ةقفاوملا قافولاو ةبلجم عمج
 ال ىلع قلقا ىانال# 3 ايا ىزتني اذه طاتمإإل علوق ني اهتيبجا ىل ىرغصي تالاعلا
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 9و نامر س5

 كع رن داك , هتَيفلب ثحرقف دو قف ةهبش

 نأ لعبنت ةشنأو : ءاناككن ا ةظامانم عودا للغالا هقرسالاك
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 34 ا ا 0-0 5 - ران م

 ا نامزلا 00 لاي دكا 01 0

 5 0 ندي الولو 0 هامل الوللو

 ىوريو هب نض تمركتسا اضيا هل لاقيف هدارمب رفظ نمل برضي برعلا لاثما نم |ذهو

 7 ضم لاقي ب ايلم ىرجتاو ىلاعت هلوق ٠ ةزهر كايرط انيح ىآ ايم نك ىعمب اهر تمركحا

 هيدصس سين ةليوط ةعاتتر ىا نامزلا نقيل

 | 2 نعهمنجي ةبلق ال اّيوس ارشب اهل لتقف انحور اهبلا انلسراف 'ىلاعت هلوق نم ذوخأم
 1 ىأ ةملق هب د م 325 قو هشارف لع ةبحاص هنم كلم ىذنلا ءانللا ةرلقلا ىزرطملا

 ,ليقلا_ امن رعش قاريسلا سشنأ بيعو

 هَيَلَق ني بْلَقْلاِب امر َتِِرَي ْنََو فيلتك ةلاَذل ٌبْحَو ُبابشلا ىَدوأ
 0 داق و قداقلا ند كبل ىأ ةبلق ءب ب ام ىاديملا نعو ةريكتم ىناك اذا ةلاخ ةأرما لاقي

 توهف هّيلق هنم ىئشيق ربعللا نحأي 15 بيذلقلا ىيعالا لاق ح اهلا“ ف لاق :لبالا نيش

 هللتبا ناسا اذا "لجيرلا 'يلقاو :ةنبواقم كانوا ابدل رق نقو 0 لاقت هيرب نم
 قارعالا لاقو بذلقلا نم ذوخأم وه ءارغلا لاق ةلع هب نسيل ىا ةبلق هب ام لوقو كلذ
 ,  ةوقللا ىلا بذكلا فاضا امنا هتوقل بدكو هيلا رظنُيف اهل بَلقُي ةلع هب تسيل هانعم
 /'سس// 2 هصيق ىلع اًواجو ىلاعت هلوق زاجنلا نم :ريظنو هتوقل ىف هبذكو لاقبب نا هتقيقحو ازاخي
 0 هيف ماصيبو هيف ماني ىا مئاص راهنو مئان ليل اولاق ايكويف بوذكم ىأ بذح مدب

 همولا.ىا احل هفقف ىا هاف اهتف لاخلل كلت ىف همايق يق ىلع ىا هتماقم هوس ىلع
 ةسئاز انغاه ام لاقي .اهكل ةرشاعلا ةماقملا حرش ِف هحاضيبا مدقن دقو ةمذلملا ىلا

 ةعباسلا ةماقملا ىف هلوق ةريظنو سانلا ءيجزي نا هقح“ ىلا ىنلا نامزلا ىا ىزملا نامزلا

 نكصي ا حلافلاو حلافلا هياصأ ىذلا وه جولفملا تف دق نا نق نأ بونعم ا ردقلا

 ةماقملا ف قبس دقو رفلظلا يفلا اجلف ىلا م هناضعا ضعب وأ هبيقش نحا لطبيو ناسنالا



 ص جي
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 مولع لَّرَمَف  ةّباصإ الو أطَح - ال 5 ,ةبابصلا هذه خخ

 قود هس
 4 هقش رج 00 :ركنشلاب هوب لاَضَوَو ؛ اددكلا ةَلْرْمَم

 هنأ ىل روصف ذ ذّياكلل هذهب ربخخلا لاق: ةرط طبخلاب ٌبَهْنَي 1 نيو

 0 ا ودعا هويتي نب حملا اا

 تت

 اذإ ٌّقحح ,اًردكأ ىعسويو « ارزَش ىطَحَْي وهو , هَجارْدإ وُفْنأو

 ءَّسشَبو شه ْنَم رظت ىلا رظت , قيقحتلا َنَكمَأو « قيرطلا الَخ
 كالا 7

 000 ال كلاخإل ىفأ لقوا شعرام ٌحعَب ّصضخحامو

 قيشنو كيلع 0 و كب قل نم ف كل لهن

 هس ه2 هس

 لثهتو ءاّيلَم 0 و 00 ا 00 دس

 هيت لع ةنيثلا ّدح نع جرخ دقف مظع اذاف كليلق ناكر كماّدق هتلمح ام
 كرت اهئاو اهنبل لق اذا ةاشلا وا ةقانلا تأكب لاقي اهو ام لق ىلا رّمبلا ةّيكبلا ةّيحرلا

 هلل تاكل ةيلخ ءامملا ةليلق ا يك نيع ىلع انب رم نيود قو جاودزالل ةيكبلا زه

 ةراوح ىقف نيط نم نلعج اذاف اهفوج ىف لسعيف رقنت ةبشخ ىه ليق للا لسعم
 ةبابصلا ٌولخل نم ةلعاف ىنعمب ةليعف ىو ةغرافلا ىا ةيلاخل ةيناثلا ةّيلذلو ايذلخل عمجللو
 اك نك اد نإ ةقيفرب هفصنا نيا هقف نع ا ل ودعا ماداسلا

 اذه هلوق هقرط طبخلاب بهنيو بعتلا عم الا ريسلا ىلع ردقي ال ّلشا هيبناج دحا ن
 ليخم نقرا د ومقالا رات لل ا يسساجال
 دارا هيف سيل داّمف هسفن ف هسفن نع رهظم هنأ ىنعي قلكتم ىا عّتصتم هنفصل رغم ىا هتيلح

 رخومب ىا ارزه ىنظملي بذك هسفن ىنع ةوقللاو جرعلاو للشلا ةراهظا نأ نننط
 قرفتلا رهفلاو اعساو ءىتلا لعج ىأ عسوا ارجت ىنعسويو نابضغلا رظن وهو نيعلا
 كيلع قفنيو ءتعفن ىا هتقفرا هنم لوقت عفنلا قافرالا قفريو حّرص ىا ضحامو

 جوري هقالخا فوشو هترشع نسحل هنا ىعملاو هيف بِغرو جار ىا اقافن ققني تلا ىقن
 ةماعلاو رمالا كلذ ىلع هنيتا لوقت ةعواطملاو ةقفاوملا ةاتاوملا قيفوتلا قاتاول كيلع
 اهكسماف ةهبرك تدجو ىا طبتراف نمركتساو حرفلا طابتغالا طبتغاف هتيتاو لوقن
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 هلثم يرض د ىرشتو ةربخ نع صخرتو ىلغفل

 قنن ج0 ” و 7

 هلقع 0 قريمغلا لو ذولا نطفلا ىلع راعف

 0-2-1 هن

 , هيادأ نسحب مهيلتحاو 6 هتداهدو , هناكحب ّموقلا معدزأف لاق

 اي هل اولاقو ؛ ىجّتلا ايافَحو ,نبنلل ايابخ هل اوعمج ىتَح ,هّيأد عم

 , َةّيلَح َةّيلَك تضرعتو ؛ ةيكب ةّيكر ىلع تمي كّنإ اذه

 نقب ءارتها اذا هب ىلغار محلاب ىلاغو سا هداغاو ءالغ رعسلا ذاغ صخرتو ىإغنلا 0
 رعسلا صخر ةلقواءالعلا قص 'نضحلزلاو ١ اهب راقلا لخأ رد هناك ارفاعلا لاقا را
 نايم يم دك رعتو درايف هييرتما نا ء ثلا ىصخراو صيخر وهف هنا هصخراو
 0 لا كاعت لاق ىرتشاو عاب اذا ىرش لاقي دادضالا نم ىرشلا
 نورشي ىنيزنلا هنأ ليبس يف_لتاقيلف 6 هلوق هلثمو هسفن عيبي نم ىا هما ةاضرم 0

 رم فارذ سنع نقنب هومر لحجر زم هلرق انا اهنزعببي نشدلاريع) ةزج ا( 1
 هءانلح ناف دادضالا نم ىرتشلا ىزارلا لاق هوعاب ةانعم ليقو ةورتشا هانعم ليق ةدودعم

 لع لوقف ى رهقي ام يمسح كقاعلا' ىلإ نا علا ىلا دوعب هلثم هلوق ىاريمضلاف جدلا لع
 هنال ء هلا ىلإ دوعي هلثم هلوق قريضلاف ءارتمالا لع ءانلج ناو هكا لوا ىف كن
 عيذوللا يذوللا حا لك ىرتشنو هلوق زاوج عانتمال ريدقتلا كلذ ىلع ةرامضأ نيعتي

 هرطاخ نقوتو هئاكذ نم قرح ىا.عذلي هنال ٌمكذلا وه.ليقو.داوفلا ديول فيرللا

 ملوفو ىيعض ىا رمت لجر ىرهوجل نعو لقعلا عض ةزيغلا هلقع ىف ةزيغلا لوخد
 ندلق هع ار ايم تاعي بياعُملا زياغتملاو ثمل زومغملاو نَعْطَم ىا ةزيغ نالف ىف سيل
 : مار رعشا رعاشلا لاق اَيْغَم كلذب دجوو ىلع نعط ىأ

 0 زمنا اذا .اَهنِم ىالي والي ءاسّقلا علي 0

 نك سسك سنقو برطلا نم مففقساو ميعأ ىا موقلا ىهدزاف ىهدزاف ماظعلا ياودلا ىأ

 ىا لجرلا نابت ىهو ةنبخ عمج ىنبخل نبل ايابح ةرشع ةيناثلا هماقملا حرش ىف ءاهدزالا

 رماعطلا نم لسعد ا امنا كيدج اك هتتبخ ق نلف عفر لوقت عوفرم ا هبوث كَل

 ىبتلا ىز وطملا لاب نينلإ انكي ينبح نفد الو كك لاقي رسكلا وا طبالل و 5
 سا همحر مزراوخ رت ريغ تاقثلا نم نحأ اهركذي مو ىنعمو كفو نيخو ةنبنك ةنبث عج
 عوبطم عونصم لوألا نإ الاءاكه ناكل نامت 0 هنإ لع نمتسصب :نيتلا اياقكيو قار ا
 الا هنت نوكو الو رازألا قءابك ام ةببتلاو ةرخ كا ىف اي ام يبخل رثت لاق :ىزاؤلا قو

54 



00000 

 وعرب يو
 3 0 ن2

 . , هتابح سجتستل ,هديتتست نا ىلا ةعامجل تّبَصف ىواولا ّلاق
-_ 

 انُياَرو ؛كتتز َرْدَق انفَرَع حق هل تلاقف « هتبيقح ضِفْنَتسَتو
 هس ل تلد تادف ا ل نا 6 هو جال

 « كتبسن نع ماثللا رسحأو ؛« كتبعش ةحود انفرعف « كقنزم رد

 0012و راسل رقلوا «تادثلا تم لح ىارإ رت
 0- كو ف ك0 0 3-0 9 9 ه5 ل

 0-2 3 1 هاد

 هدأ لع يول دماج ١ لدي حرم لكم كوجفت

 ركل لَ نم كرصع ةفالس موركا ترصتعا ام اذإ زّيمو

 2 نإ ل ليركا لبقو ةزماآ دفق. نا ىلا هانعم ليف ةتيتتست نا ىلا كلام ىا
 رمالا ف لجرلا نّيثتو لقعلا نباتلا نيبثلاو انيبد راص مضلاب لجرلا نبت بلقلا تباث

 عل 2 هنع صختو هيف رواش اذا ةرما ىف نيثتسا لاقي ىزارلا لاق ىنعمب هيف نيتتساو

 قييشللا نا ةناك نمتقتلا ' ةطسار زيغب لوعفملا ىع ايدعتما لعفلا !نقالاعتسا كغ
 ىنعمب ةلعق ةأبخلو ديصلا ةراثا وهو شهنلا نم شابفتسالا لصاو هرما نونكمو رس ٌوبخم
 ةرهثلا ةحودلا كتبعش ةحود ضبقلاو فرغلا نم ةضبقلاو ةفرغلاك ابل نم لوعفم

 رسحاو هنصغ ىنا ىذلا رجتلا انل نيب ىعي نصغلا ةبعشلاو نناكر مت ىا نم ةهظعلا
 فاشكنالا راسحنالاو ةفشك هعارذ نع هّمكرسح باقنلا نممفلا ىلع ناكام ماثللا ماثللا
 ةرشع ةيناثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا قبس تانعالاو ىتباو:بيصا ىإ ىنم نانعالاب ىم نم
 لكل ةنالاب مدنا رثب اذاو كلاغت ةلوق ىلا ةراما وهو نهت ذالوب ربخا ىا تانبلاب رمب وا

 نم رجعتي ىنعي ناصقنلا ضّيغتلا تاورم لا ضيغت نم ىئاتيو مظك وهو اًدوسم ههجو

 لسي الو سيسللو فيرغلا لئاسلا نيب زّيجالو ىطعي ميركلا ناف سانلا تارم ناصقن
 نم ٍدابكال عداص وا فوشكم رهاظ ىا عداص ظفلب نىنّنِج نيا نمو ننا نم لئاسلا

 ةماقملا ىف رم دقو توصلا اهرسحو مل خفي سركل عداح سرجو داسلل َنِم هعمبي

 ىف فالسلا ريسفت قبس دقو رمثل لضفا ةفالسلاو ىالسلا كرصع ةفالس ىيرشعلا
 رصعناف هترصتعاو بنعلا نرضع لاقي ردصم رصعلاو نيرشعلاو ةعبارلا ةماقملا حرش
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 ب وعربه 36ر
 هيلا 2 قبر تلحتأو

 ايا 8 يدردافو

 2 07 ع 0

 نكبي مل ا 1

 رك ناك سرر
 قنا 07 2 هه رُ

 مرماما كرز تمات

2 2 

 2 34 - هر 007

 هناذرج لحخملا قبر ىم

 0 ار ل هك
 0 دا لما 0

 هنادرأ ٍةمعتلا ىف بحسي

 هتنارين نوراسلا دو

 هتاع ىذلا رهّذلا ةتاعأ

 هتافرع نرعلا يفاع ناعو

 ا رد يش رش ف

 هناش عدلا لأَسلا حبصيو

 هتفو رسكتلالئهلاٍ ىزخؤبلل (ولطوا ءوككو نسففلا# بلظؤلا "+ ىفلا طل وقل لقوا للا
 ةرما لاق كيلا ةةطلماف سارتر فوخا ا ذإ نسعلابو [نضعلا كردحر ةرصتغاو ةرصه
 رعش اضيا لاقو ٍلاّيَم يرامت ىذٍٍِنْسْعِب تْرَمَع" ”ديعلا

 ,:2  لتلا اّيَر مثكلا جضق لع  نلياقف اَهِسأر ىىدْوَفِب تْرَصَع

 مزال وهف ههأ هلحماو بدجا ىأ ليلا لخ] لاعب ىبر نلخماو لاكل ىلع بوصنم مضهو

 لجخملا ىبر نم ىّدعتي لو ىّدعتي وهو نطولا ءالج نم تدرط ىإ تلج عتمو
 1 ارئاب ارتاح ىترداغو ءاحل متفب لّحملا ىوريو

 عاججالا دودح ةاعارم دعب ناعّمم ناظفل مظنلاو رثنلا سارق ءانثا ىف عقي نأ وهو
 عضعب لوقو نيقي ءابنب ءابس نم كنئجو“ لكاعت هلوق ليزنتلا نم هلاثم ةيلصالا ىقاوقلاو

 ىه امأ ىريركل لوقو هنارقا ىلع ٍبَدللو ٌنجلاب زّربو هناسحاب نجلاو نمكل ةماعد عفر نالف

 رع ىرتجبلا لوق مظنلا نمو ناعذالا ةّيطبلا ةّيطملاو نانعلا ةّيبالا ةرّهملا
 .ٍرّخَدَت طرَقر ىوج رح َنْبهَه ري“ ْغَس ءادَع َءابِظلا ّنإ

 روخأ ىوخأ نْيَفَحْلا ٍيَهْفَهَمو َسَيْغَأ َهَيْجَأ ٍيفْرطلا ياس لك ْنِم

 رع ىريرحلل لوقو
 مركب نيِفكحاعلا نيفئاطلاو . مّرَدل ىذ قيتعلا نْيَبلاب ٌميِقآ

 امئاو لاؤسلاو بلطلل ريعنسا مث رجتلا قرو طبخ لصالا ىف طابتخالا هقاروا نوفاعلا طبت
 هباصا ىا هناع هناع ىذلا ةحترم ةراعتسالا نوكنل اياطعلا نع ةرابع قاروالا لعج
 نويعمو صقنلا ىلع نيعموهو نساع اناف ىنيعب هتبصأ اذا انيع هنيعأ لجرلا تَنِع لاقي نيعلاب

 ةعامل نيصق هتقرعم ءاطعلا بلاط هركو ىنعي هنافرع فرعلا ىفاع فاعو ماقلا ىلع
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 كروو ؛لاعو كلم نع هللأو حك ىدقلو ٠ , خافف نطالاو ؛ ختأو

 فيفاوعلاو 2« ثحتنت جاوب ٍلْوَق ملف ؛ ّلاصو لاضوو "لا ىقرو هلو

 1 نهد د وهم

 الاول ارض رابعتللاو د تحت

 عج الا ؛ نمافدلا م ا «نئاَشلا ةاقتلا اذ ل ر لو

 نحأ م ىنَمْيَلَف , ُتيِفَل امن تْبِشو ,ثيقلو ُتيِقَش ام
 كلا ١ انديعش ىزعي ةشنأو ”كييسألاا هواك وأكل ١ تيقَج

 يرسل هئاوذعو رفذدلا تلك هد اكمل ٍيحرلا لاوكشأ

 هتاينبو ىدج تضوقو نقورم توك تاتداحو
 ةفاكستعا تثادحألا رصتنت 1 ل ابو ىدوع ع ثرصتفأو

 رقفلا نطابلاب ىنع تافف نطابلاو حداف نهوو عاب عضو ىوري دقو هلقثا اذا نيّذلا
 طرشلا ىنعم هنيضتو ىذلا ىعمب ماللاو قلالا نوكل ءادتبملا ربخ ىف ءافلا نلخد امئاو

 ةقراسلاو قراسلا ىلاعت هلوق ةريظنو مخافف ىنطب ام لوقت اكخافف ىنطب ىذلاو هرب لقد

 17 115 لاو ال 21, اهم نحاو لك او دلجاف قازلاو ةينازلا لوقو امعي دبا اوعطقاف
 ىو ةلاييالا نموه لاو _ايلاو راص ىا كوو يعم لؤققم لان كام لكلا لزم لركو
 ملف ىأ نعت حاول لزت مف انسِسو انسَس ىا انيلع لاو انلأ دايز لوق هنمو ةسايسلا

 ا يا بوطقل نم ناسنالا حان ام ىهو ةكاج عج ار لسا نداوقلا لزن

 عطقلا ىف ءاضقتسالا تحنلاو 0 هكلهأ ىأ هحانجأو هحاجأو هلام ىلاعت سأ حاج لاقب

 هنالمارل ٍِى ١ نعلل نرداكا يبذكلل كا ا سا لاق نكتلا هذمو لاصتتسالاو

 11 طع ءانلا ةمومضم نكنت ىربكعلا لاق هموشب هبحاص نمي هنال وأ ةحربلا ك توكتم

 لكل ءانعمو نمماو تعم لاقي ةغل ىو نمنت ىف 0 7 ءالل رسكتتل

 ةيبصلاو رفق ركولاو رفص ديلا منلا ّضعب ىفو لاخ ىا رفص قكلاو رفق ركولا
 حاينلاو 10 ىا ءاغّصلا نم وهو نو<«صيبو عوجل نم نورّوضتي ىا ىوطلا نم نوغاشنب
 ردملا كك ير رك 3 ىونلاو ريسيلا ءىتلا هب داراو ى فلم ام ةضاصخملا ىوذلا_ةصاصم ةضاضم

 اهبو رانلا اهنم حَوفَت ةقارب_ ضيب ةراج ىهو ورملا ةدحأو ةورم لا قاذ ىا قورم تعرق

 لنمو رسكلا راه للا 1 رتل ةتافتسا انعاه ةوزملاوا كم ةررلا تي



 0 ا

 انعُمْزَأو « ةوُلَصلا انيَصَت اهف ءسيلافَم عم ثتيَّلَص نأ , سيلفت

 لاقف ؛ةّوقلاو ةوسكلا ىلاب «ةَوُقَّللا ىداب وش َرَرَ : تالفنإلا

 , ةًيبَصعل دَعْلا َرَد ٍقوفتو , ةيركل ةنيط نم قلُخ نم نم ىلع .تمَرَع

 تاس و ل عءس و9

 نم ٌرابخل هل رث ءةقفت ىقم.عمساو ,َدَتْنلا ل.فقلكت امالإ

 لاثمأ اوَس اوسرو ا دعب لخدلا هي يعي

 سال 2 ! نع ىنغي 2 اد اب قيال راسا

 - 0 يع هو

 لادو 6 حدا همس عال بيسي 1 نيكد رانلا نع ىبنيو

 ةينيمرأ ةينيمرا دالب نم ةنيدم ىه سيلفت هب بحر روهشملاو ةعس تيتأ ابحرم لوف ىنعمر

 سيلافم عم اهرسكت لبق امانا متفب سيلفت ىهو اخيرف نوتألت ذلق ىلاق نيبو اهنيب

 اذ ناك نأ دعب سولف اذ راص ىذلا وهو سلفم عمج سيلافملاو سيلاغم ةبصع عم ىوريو
 ىلفنا نذلفنالا محأ لوالاو سلف هعم هعم سيل اهيف . لاقي لاح كارام ى ىلا راص نموه ٍلمقو مثارد

 ىناج نحا ىلا قدشلا هنم جوعي هجولا ى اط ةوقللا ةوقللا ىداب صلع اا

 0 وقلم وهف لجرلا ّيتَل هنم لاقي قنعلا
 دارا ةيبصعلا رد قوفتو مركلا ةيرحلابو لصالا ةنيطلاب دارا قلكتلا ريغ هنم بلطا

 ما منلا ضعب ىفو اقاوف هبرش ىإ هقوفت ىنبللا انهاه رولاب

 مدلسالا ةدعاق بصعتلاو بصعتلا ةيبصعلاو ءةيمكل رخ ىف 8 لا نابل عضتراو

 نيدلا نع ٌباذ بصعتف هيهذمو هنيد ىف ارويغ !ديدش ناك نم لكف نامهبالا نوناقو

 هنم ريغأ هنيد ىلع نوكي ىتح نامالا ةقيقح نموملا غابي دلو داقتع كالو مالسذال ظفاح

 تر وت الا ام ةثيل ىل فلكت امالا هتاوخاو هتانب نم ءمراخحم ىلع

 ثبلل مسا مفلاب ةثبللاو سفنلا ىلع ةقشملا لح نعلا مسالا م اقم لعفلا ةماقأ نم !نهو

 وو ما اميف لقنو ةثفنلا نم نونلاو ةثبللا نمم اللا تغب ةياورلا ىزارلا نعو ريسيلا
 ةرشع ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا قبس ابخل نقع 7 موقلا هل نقعف بيرغ

 وذ نالف لاقيب لقعلا ةاصخلو تابثلاو راقولا ةنازرلا متاصح ةنازرو اوتبثو ىا اوسرو
 قاطيو ظفحي ىا ىىحي ىذلا وه لقعلا نال ىحا نم هقاقتشا ليق بلو لقع وذ ىا ةاصح

 ةحنتفا نم لقتماىأ حداف ىعضو ةيجملا ىأ ةقئارلا رئاصبلاو تاموهفملا لمح ءب



 نل

 ردت“

 مدح 1 7

 انلككح )ذآ قح ,هنّملا ةبعجرب هةدعس تِددَوَو :اةنقنتتلا

 را ماشا 0 ةرايؤلا ّنِم انزفو « لوسرلا َةَنيِدَم
0 

 « تاكرستيو َبرَعَو

 3 ا ل لا

 همس

 ا تف ةماىلاعتت هللا ٌتوفاَع لاق مام نب ثرادل َرّبْخا

 هيا
 وهّلو « تاوّلَقلا بج َعَم ثنكف ٠ تعطتسا ام ةولصلا َرْخَوَأ

 اذاو ا. و ا نارداكو , تاوّلّصلا تاقوأ ىارأ : تاوكتل

 ياّدلا توصب تبحرم ؛ ةلحب تلد وا ؛ ةلحر ف تققار

 تلخد نيح“قفتان ءاهيلع طفاحمي ْنَ :تَيَدَتْفآَو ؛اهيلا

 ردك 2 ءانمع انف مالا ءامانماةاام" كاهن" -كْيزقلا نّيهلا ليقو ريسملا ءىقلا
 هنم جرخلل ىدنهت 3 ىتدلا سببنلملا رمالاو ا هنزحا اذا هع ا ىلعق وشو نيوشلا رمالا ىأ

 ةفاسم ىأ قم ىدىلب نيبو ىابب لاقي ةفاسملا كا ل دعب 0 اذا ١ ءىتلا ع نم

 ىلا تق زدعاو مأششلا ىلا بهذ قارماعلا ؟نانمالا"هلاثغي ان؟لرغسلا لوتسلاب" 8 ليعب

 :يئالتلاو ةئلاثلا ةماقملا حرش

 1 يق ريغ ىلع فاي وهف 3 ا لغزو 0 م نم

 0 وا ا

 ابحرم لاق ىا بحرا اهيلا يادلا توصب نبحرم  ةولخل ىف بغللاو برطلا عم ىاعي



 ىتقناَ اهب ثهف ار دعو
0 0 

 اَعو يوي دك ىلرْعَسَي
 تنصل بوطخ لاب ىنفرطسو

 ضيغبلا ٌديعَبلا كل قاحيو

 هحتالخلا ةساسح الين

 اسيلو اًتسيطو اهاظل ىم اطأ

 اسووولا ىبشيو ىوقلا 1

 انسينألا ميدل ملا

 كّلقت ْنمِلرُكْشأَو ؛ نامزلا مك الو ؛ نازحالا ِضَفَح هل ُتْلّقَن
 راتهلا ءّد َلاقف , ٌسِيِرْدِ نبأ ٍبَهْدَم ىلا ءَسيِلْبِإ ٍبَهْذَم نع
 0 ديشم' ىلا 1, ترصتل' اَنِب 0 :ناتسكلا لد ُط

 5 0-5 0 2 0 ني 2 00 ن3

 | ءاردع ةديسق بر ىا اهب تهف ءارذعو انه دارملاوهو تباثلا ءىتلا سيمولاو
 ىنا سيبتل اسيبح اقيلط ءانثلا اهيلع ئتثناف .٠ اهي نيلكم اهلعم ءانفإ كا دل

 ا عم ىا ىننا ىلع ٠ اًماد اقلطم ءانث اهبلع ارنثا ساعلا نأءكقي كوتولا ندكلا
 ارلا لاق سوم نوعرف ديك الو ءهّدس رغص عم ىا رعشلا لوقي هّنس رغص ىلع وه لاقي
 وه ىذلا فاضملا ردصم لاب بصن عضوم ىف ال نوعرف هيلا قاضم هنال رج عضوم ىف ىسوم

 ناك سوم نوعرفو ةريثك ةنعارفلا نال سوم ىلا ةفاضالاب نوعرف فّرع امناو نيكلا
 نوكي اذه ىلعو ىعتنا ابلق مهاسقأو الوق معيظعأو سأ ىلع مهانعاو | ديح ةنعارفلا رتكأ

 بردلو رانلا رعس رعسي__نونلا متفب نوعرف منلا رثكا ىفو نونلا رسكب سوم نوعرف

 روثنلا سيطولا اسيطو اسيطر اسيطو ويرعل هنيلف نطو نم زومتم لصالا ىف وضاطا امعبيه
 ةيدعتلل بوطخماب ىف ءابلاو ذليل قا اذا قرط بوطخلاب ىقرطيو ىْظفل ديكأت هراركتو
 ةياسملا ةرتاهملاو رانهلا راتهلا أو راتهلا راتهلا عد ىفاشلا سيردا نب لمحت وه سيردا نبا بهذم ىلا

 مثفا ىتح ىاريسفتلا هقفاوا مالكلا نم طقسلا ٍىارتهلا نم ىو لوقلا نم ميبقلاب

 هلا اما ىلطلا !نهب !دهع ىلع تبجوأ ىاعي مد عج ممزلا امذ ١لئاشلا نيش



 . وعرله 2

 دم و 6 - 9 دب دو ب 1-20 2 جاد هب 29 - ع

 ىدهع هل تلُقو هّئضرتعاف مام نب ثراممل لاق ؛ دوَّدلاو َمَمَآلا
 2 02 9200272229 ته 2 ت١ سا

 اشنأ م , لوح ةينه لظف ءاهيقف ترص ىف ءاهيفَس كب

 ةردراقمل مظن  ء:لوقَي

 اسؤنو د لس تلاو اسوم ناي تكن تْسِ
 اسيلجإ قورال همالي امي نسيلج 0 ترشاعو

 1 ا ع 2 6 - - و 3 0 02 03

 2 00000 نم 2004 - 2 را 2 0 20

 اسومتسلا نورشلل دوُقَي اًنايب تْقَطَ اّمإ عماسملا ىرْدَأو

 اسورطلا تحي ارد طقاسف عاريا ّقَك ََعيَأ ُتِْش ّنإو
 0 ها ل

 اسوم قشكب نرصف ءافنخ اهسلا ىكح تالكشم مكو
 نام بر <” نع نه ع

 هتليقتسا ىا هتضرتعاف قوسي ىا ٌجزيو نيل دعب نيل ىإ ةنيفلا سب ةنيفلا

 ليقو دوهعم فورعملل ليق هنمو هفرع ادْهَع ءىثلا نِهَع اهيفس كب ىدهع ءيلا نمّرقتو

 اهيفس كنك كتقيأر وا هيف كتفرع ىذلا نامزلا ىف كنا انهاه دارملاو ةيررلا نهعلا

لع هل نكي م نهف لعتسيو فيفشل هيفسلاو
 ةينهلاو رودي ىآ لوح ,ةيحه لبظف م

 ىلع ةنس رقصت امك ةنَق ريغصت ىف ةهينهو ةينه لاقي نيب ةهينه !ذكو ةعيوس نيدشتلاب

 فورعملا 'سهْئَب لوق نم ىريرملل ءذخا اسوبل نامز لكل ىسبل ةهينسو ةينس

 2 000 او حاكما
 يسد اهّسوب امإو اهَِعَن امِإ اَهَسوُبَل َةَلاَح لكل سبل ا

 امأ رمضملا ماقم رهظملا ةماقا نم اذه ةقورال ىا اسيلجل قورال20تطلاخ ىا تسبالو

 داقني ال ىذلا وه نورال سرفلا اسومتلا نورل امالك ىوريو ةدئاز اّمِإ ىف ام انايب نقطن

 قعر ماهلعا هفعرا قعزا»#ب ةرهظ عنج ىذلا سومثلا سرفلاو ققو ىردل هب ٌيتفا اذاو

 هيو دما ىلا نراتارال“ قهناماىا نيكح © مثقتو قبس اذا ققريو عزي كربلا

 ىتلل صنم لوا سئيظرلاو نيرلا سيسر ءانالا لفسا ىف هريغو ءاملا يقي وهو رونلا

 عام ااويماخ



 ب وعرو
 ىلاو قَم ىلاف ,ىتق اي هيإ ِدْيَر وبأ هل لاقف ,ىيَعلا ماما مرآ

 ٍقارشإ َدْعَب الو ؛ةامرم قتانك ىف و قدي رلهنإ لاقف عم

 0 ام لا ٍضْرَأ نبأ ئأ 0

 ل 00 م توضصو ٠ ؛ يلف : اسلب : سنان

 هيو يه مي دخ ٍقاَرْنع

 نمت 000 ىدف نج انتلعجل اب ميل لاك

 2 همم يل

 ولو ؛« كذيف عم 5 موقلا هيلا قاسن (ىدقيو ىدتهي

 رعاشلا لوق هتْمو توكشلا مامرالا ىّبعلا مامرأ _ لجقلا ىا لل قارطا قارطا لشاف
 لآ ةنماثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا رم دقو مكنت ىلا هيا هرْياط مرم ُلْيِللاَو ندري

 0 بيرغلا ضرالا نبا تنأ ضرأ ن نبأ ىا ار وح اني لاستك الو نكست قام ىلا ىإ ىتم

 و ىزّرطملا لاق نيدش ىا قلصهم توصو وه َنْيأ نم ىَرَدُي ال.ئنلا' لكاسلا وه

 م وأ داصلاو ءاهلا اهيلا اًمويمضم لهصلا نموا نيدشلا توصلا وهو قلصلا فورح نم

 نام تف ١ لك احل :لطحلا لكمازما ىرازمن اروهعت قال قعم ةدايزل ىفاقلاو

 ةنتف ةفصلا :نه ىلع ناك ى نمل لاقي امك انهو ةفاو بجي ىأ ٌرشلاو ريخل ىف ةلثم نالف معلوف

 لزرخأ ةعاس ىأ هلحرو سيرعت ىنيب ' هب لكن اذا هب لثم نم مسا |ذه ىلع ةلئملاو ةيهادو

 مدللاو قىلالا هيف فاضم بيرغلار !نلا بيرغلاو ناكملا ١|ذنه نم لترا ةعاسو ناك

 ةيظفل ةفاضالا نال ماللاو قلالا لخدا امناو ماللاو ىلالا هيف لخدي د ىاضملا نا عم

 ىنعمم وأ نيزل رمالغ ىأ دنيز مالغ وحن ماللا ىنعمب ناك ام ةّيونعملا ةفاضالاو ةيونعم دل

 لوخد زوجبو ةّيظفلف نيظفللا نيذه ريغ ناك امو ةضف نم متاخ ىا ةضف متاخوتع نم
 دارم او ةنكل ىف ةرحن مما ىوطلا ىوطب ةيظفللا ةفاضالا ف فاصملا ىف مللاو ىلالا

 نم اهل نحاو ال ةثثوم ىفو ةرشعلا ىلإ تالتلا نيبب ام لبالا نم دوذلا ادرذ .ةّثكل انهاه

 ةيثعملا ةمالا  ليفو ةيثغم ريغ وا ىناك ةينغم ةمالا ةنيقلا ليق ةنيق عم اهظفل
52 
03, 

 ولا

1 
1 



, < 

 1 ' 20 كب

 كل ةفلزلا

 ومرت قرَسلا رادو املع رح ِءبَح ال لاق « ُقَرَسلا ةارملا ىلع
 8 لاق ا راوتلا :دهشَت ور حاكن ٌدَقَعْنَيَأ لاق ؛ نضيبألا

 كا ءايشلا قوق مهنأل د 5 ىراوقلا , ىرابلا قلاغلو

 ْتّدَر مل «ةرح هليل تاب يوزع ىو رسم راك , اهتوعبتتي
9000 

 اهُّمَرْلَت الو ءقادّصلا فضن اهل بحي لاق «ةركتب اهترفاح ىف
 تعتتما اذا ةرح هَلِيَلِب سورعلا تاب لاقي ,قالطلا ٌةَّدع

 ةرفادل ىف ُدّرلاو ءابْيَش ةَلْيَدِب ثتاب ليف اهَشَنْكآ ٍنإف اهِجْوَر ىلع
 اهّدّرو اهقالط نع هب ىَكو لوألا قيرطلا ىف عوجرلا ىتعمب
 00 دلل لداسلا دل, لاقف ٠ ١ ؟كايلكأ ىلا
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 ىو -

 , ىيَلل قارطإ قطا 2 جدال هَحْذَم ْعْلبَي ال ربحو « املا

 برعم ٌسسراف وهو ةَقَرَس اهتدحاو قرسلا ضيبالا ريركل قرسلا عزف الو ىا قرف ذلو
 قلد هلئمو ٌةَرَب ةيسرافلاب هلصاو قّرَب لمحل اوبرع اك افاق ءاهلا لعجب ءوبزرعف دّيج ىأ ْةَرَ

 نيرا دولا ردو رئاط هو ةنيواق عمج اهني قرم لا. ىراوقلا ىراوقلا ْهَلَذ بّرعم
 ىلع تّدر ىوري دقو اهترفاح ىف تذر مث هب نهتتو برعلا هّبحت رهظلا رضخا راقنم ا
 الب لاقلا#لاةرك ةليلب. سررعلا تاب“ اهترفاح ىلع تداع مث عينلا ضعب ىثو اهترفاح
 راعم ٠ :عابلا لاف ةفاسشلا ءابع ةليلير هر

 رايغملا شحافلا ّنظ َنفِلْخُي ةّرح ليلا للك عاومب سمت 0

 سأولا ةشيبملا ةّثسملا  ءابينشلاو.عانتمالا اهبأد.ةفيفعلاو ةفيفع ةّرهل نآلا كلذ اولاق امناو
 ل ف رقلا ةركلاو.ةفيقعلا, اهنا ىدرملا قلل فرع رخام اهلا حافتمالا اهنا نم :سيلف
 نم هيف ام ةرتك ها نم هانعم ليقو هريخ ليقو هملِع ىا هرد هه حدملا ىف لاقي كرد هس

 ٠ هصقن ىأ هفغضغ متام لا هضغضغي ذل رحب نم ىبللا ردلا لصاو لجر ىنم كرد هو ريخل

 ال ىا ضغضغي دل رحب !نه معلا ةرثكب لجرلا حدم ىف غلوق هنمو صقنلا 0

 ءايلاب تاما هاور نمو ىزارلا لاق رّثبلا ساوي كغ ,فقاؤلا ىيسسملا عاملاو حزني دلو

 ال000 01 111 لكلا لا كوني افلا ره ملا نإل ىتع دقق, بحت نم هلا
 ماع ىا ربحو . ةرثكلا .ىف.ةغلابملا عضومب قيلي الو رجلا ىف نوكُي ال كلذو اهّوأم لف



 0 رو لو م
 929 ح0 2 222

 ّنن لاق مال 000
- 0 

 ' أذا سفّنلاب سفملا لاق تفكاست ةارما ةاطق حرج

|| 

 2 نم اشيشح ٌلماحلل نشا قاف لاق : نيكرولا : 0 ام السقا

 نينجا شيشتل ءهيئنّد نع قاتعغإلاب رْفَكُيِل لاق ءهيوَص

 لاق « عرشلا ىف قتتكلا قلع بجي ام لاق ٠ ءاثيما قفدلا

 قَرَس نإك لاق ٠ روبقلا ُشاَّبَت قَتْحْحلا ,عذدولا ةّماقإل ٌعطقلا
 اك نِملا ْنَّملا اسيسح ولا عاعإلا داي تيه نا

 ناب نإف لاق 2شسيِدَس سْدَسلا ىفو فيِصَت ٍِفْسَيلا ىف ُلاقُي

 لايق قنأ ىا نبع :ىرفولل :نعو ىلاعت ها هب ىروملا ول اما نيّدلا قلاب دارملاو حال

 وعش اطرد
 مرادب اًبيِلك و بمَأ نأ 7 .ىنَج سذلخأ َكّيألأ

 وه نيدباعلا لوا اناف دلو نمحرلل ناك نأ لق فرخزلا | ةروس ىف ىلاعت 0 ورم وبا لاق
 ىنعملا ىلع ةاطقللو .دارملا ىنعملا ىلع ةأرملل نتام ىف ريمضلا نتاض بضغلاو فنالا نم
 ىف كلاهلا كولا مضلاب شكل سوماقلا بحاص ىنع اتيم قلملا نينكل شيشتل هب روما

 قرس نَمِب عنمت اف لاق اهصن دوخا ءائسم هلنسلا ءدهوا لا ردخحا قووا ىنطب

 رذقلاو ةناجإلاكهلََْْسلا ثالآلا ٌدراسالا «رانيد َمْبَر َنْيَواَس نإ ٌعطْقُي لاق ءراّدلا دواس
 كفرا ءاهَقف ترضاح ْن ىنا هلوق عم ىدحاو ةيام ىواتغلا ددع نوكي |نه ىلعو , ةنفكلو

 وهو دوسأ عمج رادلا دواسا هلوق ىف اهب ىروم ا دواسالا اما 2 مثنم تلك

 : نيفللا ىزارلا نع بهذ ىنم انيمج رانيد عبر تواس نا مسنلا ضعب ىقو تاكل جظع

 هنم نسخن ال ىريرتل نا 1 دير نيرا نناو ىرعرتا هرمخ# نقلا جفترملا هب ىروملا
 ىلا نهانا را ! نحل ىف اهنلا ىلا“ م ا

 م تلا ل ةعبارل

 جة

 مب نتمتع نأ 00 عطق ذل ىوري دقو أارهق ةنياعم هككلام نم لاما نك ىنم ا
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 م 3.٠

9-0 

 وعرب 0
00 

 0 نقلز راطلا“ انباع 0م هيلا املاظ مكامل

 هدد 1 عشت لاق خبز جرخو ا تورك نا لبق ىلا

 ةدييلا ٠٠١ ةريسلا هظم تنسخ !ذإ ا مَعَت لاق: ةريِصَي د
 ناونع كاذ لاق ءلقعلا نم ىَرَعَت نإف لاق ٠ 2 سرّنلا انفاه

 5 هن م

 ا أ نيف لاق ل رياك

 9 ين د

 0 لاق ء.ُّدهاقلا 5 ةايَو 3 تاف ولا ْلْمَملا يمل

 ديزل ةاديرأ 0000 ا وم

 0 ا ير ءطاخ ول ايوه َّلاَك

 د6 أ َلَبرَع , ٌلَبقت الو هتداهَش د رك لاق , َلَبَرَع هنأ لع

 انهاه نداملا , نّئاز هل فو وه لاق ؛ نيام هنأ جو َنِف لاق
 قيم

 ىلع بحب ام لاق ٠ نومي نام نم ةَنوملا يفَكَيو ُلوُعَي ىذلا
 دحاشل انقام ٌحباعلا , ىلع هلاب فلكي لاق ؛ قل جباع

 ىذلا ىذلا ماظلا اهمومضمو ءال حوتفم شدلو نيتاسبلا ىف هحاوح نوضقبب اوناك منال شكلا

 هّبطو لَظ دقو ةهلظلاو ميلظلا كلذكو بورلا غلبي نا لبق برشي ىبللا مولظملا ل برشي
 اهب ىروم ا ةريصبلا ةريصب هل نسيل نم ىرهوجل نع بوري نا لبق هنم َقَس اذا اهظ
 ااا راقت رجا نوت وفي ويقر رجا نوت لقعلا ليق قولا نم برض لقعلا لقعلا

 هشقن ناك امو الوط هشقن.ن ناك ام بايتلا تايش نم لقعلاو جداوهلا هب ىتغتو برعلا

 ىذلاوه هب ىروملا بيرملا ابيرم ماظعتسالا رابكالا رابكا الو مقرلا وهف اريدتسم
 هنا ىلع طول موق لمع لماعلا هب ىزوملا طئاللا طال هنا ةمعتلاو تامللاب ىا ةبيرلاب نأي

 ضع ىفو لثق ىا لبرغ دهب ىتوملا وهو اهفسن لابرغلاب اهريغ وا ةطنهل لبرغ لبرغ
 دارملا دباعلا دل دباع َةَلَبْرَعَم ةلوح كولملا ىَرَت زجارلا لوق هنمو لتق ىا لبرغ منلا



 كك يس رو

 ٠١ هضرع ىف َحَدَقو هّاتكآ اذإ هملثأ تح ءةيف هل نوار
 ةلماغ نايل معم لافاب رقلا بحاص ىلع مكالل ري ا

 دي ىلع َتِرْضَي نأ هل ُلَهف لآق ,نونخل روثلا ءروجا

 ىلع َبَرَص َلاقُِي 2مِقَتْسَيو َحّشْرَي نأ ىلا ْمَعَت لاق ميما
 > لن ءاضَبر هل َدْحَتَي نأ زوجي لهف لات هيلع َرَمَح اذإ هدي

 نحب عيني قش: لاق ١١ ةحوولاضمرلا | 'ءااضر هلا قاف رو

 ؛ ةَريصقلا ٌعرِولا َنَدَبلا ءاعيع طلب هل طرد ناحل هيفَسلا

 نكي رك اذإ مَعق لاق ؛ ءاَشَح هل َعاَمَْي ن أ روك قهف لا

 ّنوكي نأ زوجيأ لاق 2ٌعَمجْتلا لكلا شل ءىَشَعُم

 ٠١ نع هعنم ىأ ارك رج ىخاقلا هيلع رج روتلا بحاص ىلع مكاتل رجا اَحَرَم تروي
 ليملا روكلو رش ءىق لك ةلئاغو ةكلهملا ةلعفلا ةلئاغلا رول ةلئاغ نمايل هلام ف فّرصتلا
 ةلماعمب نارسخ هقفي ال ىتح هلام ىف فّرصتلا نع .نونجلا عنب ىنعي مظلاو دصقلا نع

 هنا ناك او ةج الراهن بال ىدالا وسلا ىم دير ويانا زوبع ل ىنحي سو 0 نارا 3
 حلا وا بالا ىأرو نجوا با ٌيصلل ناك ن او ربتعيال ٌئبصلا .تر نآل :يزتلا ىف قر
 ,هىنكسملا هب ىزوملا ضبرلا ةجوزلا ضبرلا هل زاج ئصلا ىم ةأرما جوزي ناب ةحاصملا
 شي: ئرومللا نودبلا «بيفغسلا ندب ضبر موق لك نكسمو ةنيدملا لوح ام ضبرلاو ىوأملاو

 ىف اعرش ط رمل عسل طيش ايحام م نفل طل هيفا اسال اهلا نيك نع

 هيف ظل هل ىَري نيح لاق هيفسلا ْنَدَب عابُي ىف عنلا ضعب ىفو متيلا لام عيب زاوج
 نا ينعي ةم نانكما قعملاو ٌيِيلاوهو .نايفغلا ىماةغلابم ةيمعتلا شعم نكي [ لذا
 1 نع ىنكو حارتسملا ىنعمب ىذلا:شكل ال ناتسبلاو ليخألا وه ىذلا شكل متيلل ىرتشي

 ىأ ةرضنع شوش نا م ذاسلاو ةولصلا هيلع هلوقك نكل ةرضحب عضوم هنال ىتنعملاب حارتسملا

 روضحمو رّصضنحم نيللاو ىعمب لا ةرشحتو ةرضتحاو ةرضح ىرهوجل نعو در ناكم
 هلوقو ةروضحم فونحلاو ىو أنا طغف رن ىنيللا لاقي ةرضحت ند نآو ةفالا ريثك ىأ

 حارتسملل ىا جرخلل ليف عتنا ءوسب نيطابشلا ىييصت .نأ ىأ نورضحب نأ بر كب ذوعاو
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 دعو 1 3
 لاف ءريفَسلا ُبوَص لحيأ لاف ' ءاهيلع رشي اهبحاص ّنأ مَعَ
 قلو نم طقاست امٌرِيِفَسلا ريشتسملا ىلع 1 هع
 فرعَي ىذلا لوح اًضيَأ وو ىلا لَمَتلل ٌريِشَتِسُملاو رّجقلا

 الو رَملا هْلَعْفَي لاق ءهابأ ٌلِجَولا رِوَعَبَأ لاف ءلياخل نم 00 تلا عل ا 00
 َرَقثأ نيف لوقت ام لاف « ةرصملاو ْمظْعَملا َرِبزْعَملا وبا

 ؛ اهَراقَم َبَنرَي ٌةَقا راح هيقنا يلواكو قياس اذدحا لاخ « ةاخلا

 هاطغأ هارغأ .هّدَمْعآ ام َنْسْح اي لاق ءهَدَلَو ىَرْعَأ نإ لاق

 منا ال لاق ءراّثلا هكون كَصَأ نإف لاق ءاّماء هلكت هر

 َنَح ِهُنْنَع ديِجأ ْدَق ىذلا ُنيِهَكلا ُكولْمَملا ءراع الو هيلع

 ٌدَحأ َرْطَح ام لاق ؛ اهَلْعَب مرْصَت نأ ةأرفل ٌروجيَأ لاق ءقىوق
 ”نمرالا نع هقورعب بَرَشَي ىذلا ُلْعَتلا ْلْعَملا ءاهلعف

 طول ل ليج لاق“ لبلاك ةاركلإ بورت لكَهف لاق

 َريثآ لاق ء هيخأ َةلْثَأ تحت ْنَهف لوقت ام لاق :ىتغلا لاقحأ

 ةرسنلاو ميظعتلا ريزعتلا ءابا لجرلا رزعيا ةّيطخ ّىاو ةّيطخ ئسنلا ضعب ىف ةّيطخ نم هب

 بيدأتلا هب ىزوم ا ريزعتل أو ةوجّيستو ةورقوتو ةورزعتو هلوسرو داب اونموتل ىلاعت هلوق هنمو 0 7

 ير انوا جر

 ل 74 ع7 رب

 هب ىروم ا ءاراالا ةدلو ىرعا ناق هةلصقو ةارحم ىا ءهاحأتو هاخون هاخون ام |نبح

 ملوهنم سنعابت اذا هقيدص ةهارعا لاقي ىرهوكل نعو ىنعمب ةارعأو ءارع لاقي سيرجلا

 ىنعو ةلخ ةرم# ”سنلا ضعب ب ىق اماع هلخت ةرمج هاطعا ةارعأ تمدصق ىأ «لهققعا هرصني

 0000101 و مل ليمن جات كاجو (هتحاس اهنرعب | ةلبفلا,ةيرعلا ىردوبل
 دادع ىف تراصفق تدرفا اهنال ءاهلا اهيف نلخدا امناو ةلوعفم ىنعمب ةليعف ىو اهينأي
 لاقحا ءوس لجتم' رع ةلخن نلق ةلفنلا عم اهب نّدجولو ةليكالاو ةجطنلا لثم.ءامسالا
 عقد نتا نغعبش اذاو ٌنتعقد نتعج اذ دا نكت ءاسنلل م ء هلوق هنمو سنلا ضعب ىفو ىغلا

 ىنغلا لمح ءوس لاقبب دقو رطبو رهأ اذا لختو رقفلا ةنه نم بارتلا وهو ءاعقدلاب قصل اذا



 : ب وعروس اد 33و

 1 0 , جاوزألا نعو ضي نع توشك ىلا ٌيعاقلا
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 0 , عيقَبلا ىف هب تي لان 1 تحت -
 و مهو

 1 ا عنميأ لاق 4 ةنيدملا م عيقُب عيقتملاب ىدعو]+

 ع زوجت ال زوجتلا 0 لاق 0 ٍلَثَق
 0, هينا ةرامع نع لجولا 'لَقَتْنَم, نأ روحيا لاف ..اهجرع اهلكك 5

 لوقت ام َلا «ُةليبقلا ةراعلا «2ديبت الو لماخل َرْوُج ام لاق

 ل"  هلوق هنمو ُةَبوَنلا دوهَتلا ءدقَرَّتلا حاتفم وه لاف , دّوهَّنلا ىف

 |, مظعأ لاف  ةّيِلَبلا رْبَص ىف لوقت ام لاف ,كيلا انّدُش اَنِإ ىلاعت
 دنع سبح ةقاثلا ةّيلبلاو سبنل ربصلا .ةّيطح ني.هب

 ' ُةَيِلِهاَيل تتاكو توت نأ ىلا فلْعُنزالو قْسُت الف اهيحاص ِرِبَع

 ىذلا دعاقلا ىلع مّداقلا ملست اًماو ةّيبنجالا ةأرملا ىع لجرلا سب نا زوجي ال ىعي
 ص دخت ةقص اهنال ثينأتلا آن اهيف لخدت ال دارملا ىنعملا ىلع دعاقلاو ةنس سلاجلل ينعمب
 ةعاقر عقر دقو ةرمأو هيأر هيلع قرم ىذلا قمح الا هب ىزوم أ عيقرلا عيقرلا 0 ءاسنلاب

 عيقبلاب بابهقسالا :صصخ امناو ةنينملاب ةربقم عيقم | عيقبلا قى  ةهدكحا امائىأ هذ بارك

 /م ىيسلل لاقي دقو ةثسملا:ةأرملا زوجلا زوجلا لثق نم اهريغ ىلع ةنيدملا فره ةدايزل

 |ررطلا | ١ رعش_, ١١ لاق, وم اهتح دقو زوي ةرشملاو ردو
 3 زومع زوعتلا لثم ِةلْهَم ىّدل ةقافس زوبعلاب ىِزوُمَع َتْنَعَر

 ىنعي زوجي الز وجلا ىف هتضراعم ةمرق ةرقبلا هبشت ةّدسم ةأرما سنع رمح اب قيس ننهر ىأ
 نا ىنعي ليقو هعينص لثم عنصو هلباق اذا هضراع لاقي زوجي ال رمد جزم ىف هتلّباقم نا

 م زوجلا نوكي نيهجولا ىف !ذه ىلعو ههبج اذا هضراع نم زوجي ال هلعف نع هّذرو ةتضراعم

 لعق اذا ئذلا نأ ديرب نأ لمحو كلذ نم عنمب ال نا ىلإ ىنعملا لوويو رمل ىنعمب
 ادوق ةئسملا ةأرملا لتقتف زوجلاب زوجلا لوقتف تنا هضراعت نا زوجي الرمل جزم ىا زوعلا
 انهاه ةضراعملا رشف نم ىزارلا لاق ضومغ هيفو ةيونعم ال ةيظفل ةضراعم 8نهو اصاصقو

 مظعا اًيدوهب لجرلا ةروريص هب ىزوملا دوهتلا دوهتلا ىف دعبا دقف ةئسم ةأرما لتقب
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 _ وعسل

 ىنراناك نإ لاق ءالتلو رثيلا كم ىبج نأ ٌلِحيَأ ل «ةقاتلا
 0 1 ارق امنع الكا التو ممم حت ١ .ءالق القلا

 ادا تيمور رسلا رداكأ" ب | نفاسملاو عقلا لجن لات: هرفاكا

 ٌرَدْجَأ وه لاف «لوُحلاب ىَّقَعُي نأ ٌروجَجَأ لاف « هّْيأم َقوَم ىفاطلا
 لان ؛ قلاظلاب ىَمَعُي ْلّهف لا «لياح ٌعْمَب ُلوُفل «لوبقلاب

 ُتْيَح ىرت ُلَسَرُك ُةَقاثلا قيلاظلا ءقراظلا اهنم ىَرَقَيو معن

 الب مل ةاش لاف ,ةلازعلا روهظ َلْبَك ىَكَك نو لف . «ثفاش
 الو لازَعلا ٍتَعَلَط لاقُي مهُصْعَب لانو ُسْمَّسلا ةارَعلا «ةلاحت
 رامقلاك وه لاذ « قرظلاب ُبْسَكلا ٌلِحيَأ لف هْتَبَرَم لاقي

 : ةَّنَهَكلا لاعْفَأ ني وهو ىّصَحلاب ٌبرَصلا ٌقِرطلا قر الب
 و نيالا 912

 ,حعابألا َنيَب اهف روطحت لات ,دعاقلا ىلع ٌرئاقلا ٌمَسَيَأ لاق
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 ةزافملا هب ىزوملا ذاخل ذلاخلو رّيبلا ءام هتنغتا اذا نيدخل نيمحا كلوق نم ناقتالا ىا

 نوكي نأ لقحي ليقو هتفيج اهب ىزوملا رفاكلا ةتيم رفاكلا ةتيم ىف لاب لح هلخأو
 لوكل لها رفاكلا نكي م ذا ةتيملاك مارح اهناف رفاكلا اهحبذ ىتلا ةأشلا رفاكلا ةنيم

 ءالوحو لوحا عج هب ىزوملا لوتكلو لمحت مف لعقلا اهبرض ىلا ةقانلا ىف لئاخل لئاح عج
 ىف ةينيع ىداوس دحأ راص ىذلا وه ليقو بذلقنا هينيع ىدحا ىف ىذلا وه لوحألاو

 يناج نم اهفرط متفلاب ظاحللاو فنالا بناج نم نيعلا فرط قوملاو هظاحل ىف رخآلاو قوم
 ةقلطلا ةأرملا اهب ىروملا قلاطلا قلاطلاب ٌبّيَتْلَم سايق ءالعفو لعفا عج ىف لعقو ىنذالا
 عولط لبق ديعلا موب ةيضالا ةينب ةاش حا ميذ ناو ىنعي عل ةلازغلا روهظ لبق ىك ناف
 زوجيال ةيهالا مذ نال ةيضاب سيل نكلو اهمحل لكا زوجي ةاش ىا مح ةاش ىقف سمتلا

 كلا ةرالا نرطلاب نسسكلا لكا .ةبطنلو نيعلا ةولص ردق ىعمو سمتلا عولط دعب لا
 قرط لاقي فوسلا داّينلا برض هب ىروملا قرطلاو نهكتلا نم برض وهو تح اب برغل
 نيباهف ةقرطملا ىّثسي هبرضي هب ىذلا بيضقلاو هبرض اذا اقرط هقرطي فوملا دافلا

 نعابالا نم ناكاذا ال متلا ضعب ىقو براقالا ىذلخ مهر بناجالا نعابالا دعابالا
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 كا

  ىنَب ىلع قيربإلا ْءابْيَأ لا" ءاهّلْخَت اهَعَم ىنَلا ةاَّشلا ٌعِفاَشلا

 ٌليقَصلا فيَسلا قيرثإلا رّفغملا عيب ْهَرْكُي لاف ءرفصالا
 لاَجرلا َعيِبَت ن | زوججيأ لاف ٠ مورلا رفصَألا وُّنَبو املا ريِثكلا

 ىلع ْدَّلَولا ٌقِيَصلا  هّيفَص عبَيل نكتو ال لات « هّيِفْيَص

 هاَدُبع ىرَتْسشأ ٍنإف ل ءّرّدلا ٌةَريِرَعلا ةقانلا قَّصلاو ربكلا
 كمل تفشل , حانُج هدر ىف ام لاق « حارج هّمأب نابق
 ىف كيرّشلا الو ال لق « ءاركتلا ىف كبِرشلا عملا قلع ل

 د5-هو

 ءاورضَصلاو ةربغ اهَضايَِب جزامت دل ناتألا ءارحعملا « ءارفّصلا

 ل دمام ةسحاولاو نويبلأ صماصخ ل لسو هب ىننح امترو قيعض نبن ماقلاو اهرمغو

 5 م لهف سنلا ضعب ىفو فورعم وهو عيففلا هب ىروملا عفاشلا عفاشلا عاتبي

 رج لك لرد نعم اهضعب ىو ةيلجلا رصف لت 70 وعب 3 هلسلا ءنه 2

 ونب سوماقلا 2 1 مورلا رفصالا ونبو ىم ىنعمب انهاف ىلع رفصالا ىب ىلع ريفغسلا

 شبقل نم اسنج نذل وأ قنا نبوصيع ىب مور نب رغصالا دالوأ أ مورلا كولم رفصالا

 دوا نم نلو ابي زوما قبلا هيقيس رس دالرأ ميل نلت ماسي وفا ارا

 قو 0 عمجت ىلا ةدللا م مالا نأ ةغللا بتكح ىف لوهشللا نئازلا لاق جارج هما

 ال كلذ نال ديعب ءاقب عم غامدلا عمجم ىلا ةدلجلاب ح رورو إل راكب اهلدشملا 5

 ءاهقفلا ننع ةعفشلا ةئفشلا نيتنا هلئابقو و2 سأرلا نووش قرفن دعب لأ نوكي

 لاق ييرالا :نل هدليتلا نيدقلاو سرع ءازهت كليا قولا «ديرم لك قت اا

 سلا مسام ل لانج عار مين اجرت مايامرركتت سي دلل

 اهريغ و نانتاو) ةقات'ءارغلملار يملا معن قاع ذلاةاهب ىروملا ءارعصلا. ةفاقلا
 ءارفتملا 0 كيرشلل الو هلوق ىنعم انه ىلعو ريغال ةربغ اهضايب جزامب ىلا نانالا ءارعكلا

 ناتالا أ نا ماسللا ءارعلا نأ ىنعي ةيروذ ريغ ىنم::بهنلا:ىف كيرشلل ةعفش الو ىأ
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 دك وعول 2 0

 ُهَيِقَب ىاّذلا «,ىاشسلا ىلع الو ال لاف ؛ ىارلا ىلع ياّدلا

 َرَقَصلا َعابُيأ لاف « َةَقَّدَصلا ياج ىاَسلاو عرضلا ىف يللا
 9 60 تف

 لاق «ديصدلا فصلا مالو ىلَحل كلامو ال لاق ؛ رهاب

 اذإ هةزغ ثروسبو م لاق ؛ تافسملا 500 مسملا ىِرَتْشَبأ

 لاق اجلا صوت 8 وهو ِرَجتلا ةاجل تليسلا 2تاص

 ,عفاد نم هزاوتجل ام لات ءعفاشلا َعاَمْبُي نأ زوجي ّلهت

 هنثا.الإ ةيبعادلا هيف روهمللاو اهدغب اموع ويلا ىللا نم عرصلا ق:كرني ام دارملا ياولا

 ىذلا وهف توعد نم لعافلا وه هب ىروملا ىادلاو ءات ريغب نبللا اد ْعَد ثيدحل ىف درو
 ةفاضا باب نم دارملا ىنعملا كلع ىادلا ىلا عيبلا ةفاضا نا معا ىزارلا لاق كولمملال كوعدي
 ىلا ىّدعتي عيبلاو هلعاف ىلا لعفلا ةفاضا باب نم هب ىروملا ىنعملا ىلعو ءلوعفم ىلا لعفلا
 هيلع هعاب اماو هنم ءىقلا عابو ءىقلا هعاب لوقت نم ةطساوبو هسفنب ىاثلا لوعفملا

 اههوكنو ميتيلا ىلعو نويبدملا ىلع عانملا ىضاقلا عاب كلوقك:“اركالاو هركلا عضوم ىف نوكيف

 نيذلا ىلاعت هلوق يف امكْنِم َماقم ىلع ةماقا ىاسلا ىلعو يارلا ىلع هلوقب دارا ىربرال لعلف
 , نمب ىلع لدبا امنا ىواضيبلا لاق ىعتنا سانلا نم ىا نوفوتسي سانلا ىلع اولانحا اذا
 هل ىروملا ىاذلا ليقو يلع هيف لماَعُي ها نانلا ىلع عل امل غلايتحا نا ةلالدلل
 نّيسلا ىلع ديعلا عيبي نا ىماقلل زوجي له ىنعملاو دّيسلا ىارلاو نيعلا يادلا ليقو كيدلا

 أربجو هيلع ارهق سلفملا ىلع هعيب عرشلا ىف زوبيو لاملا ف فّرصتلا نع رولا سلغملا
 نيللا عيب زوبع له ىنعيو ورمع نم هعانم ديز عاب ليعسملا نال نم ىنعمب انهاه ىلع لمقو

 قادة نك اتف كاف ًالاو عادلا عجيل ياسلاو عيارلا رحذ امناو ال لاق عارلا نم عرضلا ىف

 قلد كلامو ال دل لوهجي هنال اقلطم عرضلا ىف نبللا عيب زوجي ال هنال ياسلاو ىارلا صيصخت

 هلو نعمل اطل هل ىروملا زقصلا نييدلا رفصلا 0 ال مينلا ضعب ىف رمالاو
 فذلتخال زئاج وهف رقلاب بنعلا سبد عيب اماو رقلاب رقلا سبد عيب زوجي ال هنا ىنعملاو
 902 1 د كرلا نلعلا نالملا ىلع نيلعلا' ىف نمبقلا طرمي نيل اضع
 قولا تربعلا مسملا ىرتشي نا زوجي له ىه ةلّئسملا نه ةقيقحو ناسنالا نم بلسي ام

 ريتال و رولا لاف زكقلاءال نلسلا الاديارخ ارهق .تايلشملا ءاسنلا نم خي
 اهل لاقي ىف قوس ةنيدملابر بلصاو لقملا قيل نم ىتجا وغو لابكل هنم ليعت نهلا ىف فورعم

 لقملاو لفنلا صوخ كلذكو ةصوخ ةدحاولا هقرو مالا ضوخ مالا صوخ ىنيبذأسلا قوس
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 ١ ءأملا بِلاط ٌبراقلاو دحاولاو عمت م احل ” براتصتلا

 ىف لح دق ّلآق « ننِيَسلا َكْنعَي زمارتلا “ىف لوقت ام ل)'

 ّلَحو سيرا ُقَلَح ُتْبَسلاو محلا مماوتلل ,تقولا كلذ

 مارح لان « تيّمكلا عيب ىف لوقت ام ّلاَ «ا ليلتك نم

 -9و هم 290 و9

 لكل ْعْيَب زوجي لاق رمخل تيبكلا « تيملا عْيبك

 ال ضانكلا ندا لكل لَم مكأب الو ال لاق ؛ لجبل مكب

 ِرْيَع نم وا هسْنِج نم ناك اوس ناوْمَحْلاِب محلا ٌعْيَب لحي

 , ةيبسلا عيب الويال لاَ ؛ ةّيدهلا عيب لجأ لاف ,هسنج

 ٌةيِذَع اهيف ُلاقيو ةَبْعللا ىلا ىَدَهُي ام ٍديدُْشَنلاِب ُةّيدَهلا
 لوقت ام لات رمق ةييشلاو ةابلا كيفتتو' لالا 2-7

 دي ام ٌةقيقعلا «ةقيقتلل ىلع روطحت لاق « ةقيقعلا عيب ىف

 هني رسب د عياَسلا ِمْوَيلا ىف دولوملا ِنَع
 قفست ةبيرجلا رابكلا نفسلا باكا عم نوكت ةريغص ةنيفس هب_ىروم ا براقلا براقلا

 تببسلاو لالعل ٌكض هب ىروم ا ' دض هب ىروملا ماركلو مرحمو مارح لجر لاقبب ممرحنلا م مرسلا مارثل مجحاوح

 للا زل د ني سارلا قلح

 مثواو همازحا نم لذخت ىا لح هلوقب دارملاو دارملاو ميرغلا ٌّنض ليلعتلاو ىنعمب لحاو الالح
 فوصوملا سرفلا هب ىّروملا تيمكلا ر يخل نيبكلا ةمردل دض وه ىذلا لحل نم لح دار | هنا

 يلو ردسملا ديع لع اننا ىيبكلاو ةرقتلو داوسلا نم نكرم نول يككلاو ةظيكشلاب

 ةيبسلا عيب سانلا نيب ةفورعملا ةيدهلا ىف اهب ىروملا ةيدهلا ةيدهلا عيب رغصم

 ًابسمو ءابس رمقل تأبس نم ةّئيبسلا هلصاو ىريرال هرشف امك رمخل ةدارملا ةّيبسلا

 سنىيدشتلاب :ييسلا ليم ةررساملا ىأ ةيرسملا ةارملا اهب ىروملاو اهبرشنل اهتيرنعما اذا

 ةّميبسلاو رمل تيبس ىنعملا اذه ىف لاقي ةراجتلل رخأ نلب ىلا دلب نم ةلومكلا زم
 قوشم انهب قوم ا رخل ةراجنلل ال برشلل ةارتشم لا رمخكل ىه زمهلاب

 عادلا عبب هتدللو نتقو هيلع نوكي ئزلا مئاهبلاو سانلا نم دولوم لكر عشو عندا
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 د وعفوك

 الو نيتاش جرحي لاق «رجانخ رَشَع َكَلَم نإف لاق كيبل

 روحو رجح اهثّدحاو ٌرازغلا ُقوُنلا رجانخل ءرجاشُي
 ,:هتّمايق موي هل ىرشب اب لات ؛ هتمج ىاسلل تَس نإف لاف
 ُهَلَج قحتسيأ لات «لاملا رايخ ةّهيدلو َةَقَدَّصلا ىاج ىاَسلا

 ٌرازْوَألا ىَّرُم اوناك اذإ ْمَعَن لاف ؛ ادرج وكلا نم رازوألا
 ارو اجلا لا عج جال ٌروحجيأ لاق . ءزاغ عَن ىّرُو حالَّسلا

 ُسْبْل ٌرامْخِإلاو ٌةَماِعلا ىو ةراهلا سْبْل ٌراققعإلا ءَرَمْحَي نأ
 ْرْمْفَي ات ْمَعَن لق ؛عءاَجتلا َلْثْقَي نأ هل لَقف لاق ءرامشل
 لاف «مرتلل ىف َةَراَمَر َلَثَك نإف لاذ ءُةّيَحل عاجتلا ٠ عابّسلا
 ,ٌراسّرلا اهتوص مسآو ةماعلا ةَراَمَّرلا «معّنلا نم ٌةَنَدَب هيلع
 قاس ١ 725ج انش جرحي لاف ؛ هلَّدَحَح رح قاس ىنَر ناف لاق

 , مارحإلا َتْعَي فوع مأ لتَك نإف لات « ٌىرامقلا رك رح

 لق ءةدارل فوَع مأ ءماعط نم ةَصِبقب قَدَصَنَي لاق
 ىلا مهّقوسَمل مَعَ لات «براقلا ٌباحعتسا جامل ىلع نأ

 هنم لاقي لاملا رايخ ةدارملا ةهمحلل هتهمحب ىاسلل ةقل نّيب ْقِح وه لوقت هب عفتني نأو

 قيدسلاو بيرقلا وهو ممم تينأت اهب ىزوملا ةهمنلو اهمئارك ىا لبالا متامح قّدصملا نخأ
 ةلمح هب قّلعتمرورجلاو زاجللو هب ىتو اذا هب ىس نم وه هب ىروملا ىاسلا ىنعم ا اذه ىلعو

 وه لا ىف هب ىّروملا راقعالا رقعي نأ رزو اهيف دحاولا ماثالا اهب ىروملا رازوالا رازوالا
 قلدلو ةورملاو افصلا نيب ىسلاو فاوطلاو”مارحالا ةعبرا اهلاعفا ةرعلاو ةرلاب ناهتالا
 ناف اهلها ىف هتأرماب لجرلا ىنبي نا اضيا ةرعلاو رعلا عمكلو ةرايزلا ةرععلا لصاو
 معنلا نم ةندب هيف ةيروت الو رامخل سبل راقخالا رقخي نأ سرعلا كلذف هلها ىلا اهلقن
 ىروملا فونع ما فوع ما اهنوتسي عنال كلذب نيه ةّكمب رفد ةرقب وأ ةقان ةندبلا
 باعتسا هب ٌصخا ٌربلاو معطي ام لك ماعطلا ماعط نم ةضبقب كلذب ىنكت ةارمإ اب



 كك يعول 6

 ١ لاق :اصْيَملا ىَراوتت نأ َلْبَم ّلكأ نإف َّلاف ٠ ناوركلا
 نإف لف «,سمّنلا ءامسأ نم ءاضيَبلا «كاضقلا هللاو هّمَرْلَي

 هكا يوسسلا نها نه طف لاق حسلكا يفاطقلا راما

 لاف « جياظلا ح احلا رطغي, نأ هلأ لاق“ ٠ ءاعذتشاب هراقتتساو هلا

 نإ ل ههطفلايمللا نفل 0 1 0
 ونه م - 9ع

 عآ

 ءهاعهمّرستما قانا 00 لاق.« انهفرسَحي نع ا هلع نإذ

 ىف بحت ام ل ءاضيأ يَدََنلا ٌلَصَأو ماهبإلا ٌلصَأ ةَرَصلا

 ٠١ ٌمَصْت ىتلا ُةَقاَّنلا حابصملا «ءمحاص اب ناتّقح لاق , حابصم ةبأم '

 كيباو اهضعب ىنو هيبأ و حنلا ]3 ضعب ىف هاو ىَرابلل دلو راهنلاو ناوركلا دلو وغ ليمقو
 تان هو لكل ١ أرملا ةارملا اهب ىروم ا ءاميشلا ايلا «فامعلا هيلع و رطفا اهريغ ىفو

 ىتل نم ةراكل ىلاصلا ثلاصلا املا ل ىهماطلا ىعمب وه ىذلا نلا خياطلا م حاحلاب أ ىإ مياطملا

 خلوق نموه ةبينق نبا لاق ءاياعلا ضعب لوق ف نضاح ىا نكت ناف ضفانلا ىالخ

 او رثكا لوقو نضاح ىنكض ىنعم نا ةقث نم عمما | ءاّرغلا لاق تضاح اذا بنرالا نكت
 ةفيقل لاوزب ارورس تكفتف ىواضيبلا لاق فورعملا كفغلا وه ةيذلا ىف كحلا نإ العلا
 ركلعا ذاف 1 كيلا مد ميهربال لوقت تناك اهناف اهيأر ةباصاب وا داسفلا لها .كدلهب وا
 : لاق نضاق نككف ليقو موقلا !نهب لزني بادعلا نا

 ات نأ اهيذت اًقُح ُهْحَي ْرَلو 7: :ةفايتل يف ملك كاملا
 م. ىدتلا لصاو رماهبالا ةلصا ةذارللا ةّرلملا اهترض كع“ :انهعمح لاش اذا اوصل .ىككردتمو
 ةيلالا لباقت ىلا ىهو اهتحم ىتلا ماهبالا ةمحلو عرضلا ةمحل ةّرضلا ليقو ىّئصملا رشف امك
 ةرضملاو اهتّرضمب معا نا ىا اهترضمب نذا نأ جوزلا ةارها اهني روملا ةربملاو قكلايرد
 قتح يترت ذو اهكربم ىف جدن قتلا ةقانلا حابصملا ىرهوكل نع حابصم ةيام رار كلا

 اذهلت ىف لبالا» زم ناك اه رهتكلال ئدل 'لانهحسا لياقلااهرف تقسيم !ذهوكاهدلا
 م هيلع لمح نا هقاقمتسال كلب ىّه اضيا قحو ةقح قىنالاو ةعبارلا ف لخد دقو نينس
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  وععهل ال 7

 ركن ال لاف «ًةارُعلا هيف رطقَأ ْنإف لاف «لححتْرَي رف َجرتْسَيل ١
 وداع مل يو ءاورعلا مُدُخَأَت نيذلا ٌةارعلا ؛ ةالولا مهيلع

 , كصأو هل ظوحأ وه لاف ؛ يصَأ ام َحَعَب ٌرْباَصلا لكلا نإف ّلاَق

 ذبل لكأ تو تيما تااوكسأ
 ا

 لاق هيب ىلا سرعلا ٌقز هانعم هلها ىلع ىنب هلوق نأ ملعا هب ىّروملا ىنعملا ف ديدشنلاب
 0 يب وح ديان يق لكالا نور ءاططع وهو ةلهاب نب لوفي ةئاغلاو ماعلا
 ىثب سوماقلا يبحاص نعو ناب هلهاب لخاد لكل ليقف اهب هلوخد ةليل َهَبق اهيلع برضي

 نم لعفلاو نابرعلا وهو راع عج ةارعلا ىزرطملا لاق ةارعلا _ قيياك اهفز اهيو هلغأ لع
 ذا و رعم وهف رع هرهغو ضيبرم لا بيصتت ةضفنو ةرق ىهو ءاورمعلا نمو ايزع ىرعي ىرع /.

 18 ا كا لا نماما ريل! اقا و فرط, ىاايقلا الع نو عم عملو كلذ عباسا
 رعش ىدايدلا داود أ لود نم وهف

 اراكشملا ةناعفسا نام م عّرنُت اَنِرُهَم ىَدل ا ةارع ءاَبَنيِف هبترائدم

 ههجور سايق ريغ ىلع وهو دربلا نم نوضفُنأ مثناك ء ءاورعلا نم وه سراف ىبأ لاق دارقلا ىا
 ةارع ىلع عمجي مث رقلاو نبللا نم رماتو نبالك لعاف ىلع ءآورمعلا نم مسا ىبي نأ كلذ عم /ه

 لكلا نوب لإ هلا ةدحام يدل يف نردارما ةأرعلا ىزارلا نعو 5 سائد ع اك
 ىتعيلل هعمج باّشنل نإ لاق راع عم بايتلا نع نودرعلا مهب ىروم لاو ةسدعرب ل ىفو

 اماو هلعاف مي م ام ىلع وعم وهف لجرلا ىرع لاقي هنال نوبورسضم نزوب نوورعم لوالا

 يلق لوعفم عج رخالاو لعاف عمج اههدحاف ةاحو رياحو ةازغو زاغخر اع عمج ةارعلا

 ىِرع هنم لعفلا نا اوووحذ ةزيغو ىرهوكل ناف ةغللا نيرووخلا ىلع هجوم باشتل نبا ب

 ىارافلا نا ىلع مح ىا َىِرَ ىنعمب َىِرَع عانتما ىلع اوُصْمِي , ١ نكل هلعاف مني مل ام ىلع

 ٠٠١ ب لسحب كفي دو ءاررعلا سارق لطب جف ىف دال ناويد ق ركذ نق

 ةقتلا ىلا برقا ىا طوحا عصلا ىف لحد ىأ.هب ىرو ىذلا مبصا ميصا ام دعب ىريرتل

 خا ىا هسفنل لجرلا طانحاو هاعرو هالك ةطايحو ةطيجو اطْوَح هطوحي هطاح معلوف نم وه
 دارملا ىنعم ا ىلعف فوربعم هب ىّروم ا ليللا كنا كرز ند ا ديضق كا عناق ١١ قبلا رم

 فرللا ىلع ابوصنم نوكي هب ىّروم لا ىنغم لا ىلعو هب لوعفم هنا ىلع ابوصنم ليللا نوكي

 ديرد نبأ هركذ ام ىلع ىرابكل .خرف نم قنالا لبللا منلا ضعب ىقو ل .ىرابخل دلو ليللا



 كك ه6

 الكَص لاف «مجالا روّثلا مهّمُأ نإف لاف ءءاضألا نم خفملا َنْيَبَو

 لا ل 4 ال ىذلا ألا عب ع 0

 00 اها ك 0 تيس 0 برغل و ةولَص همام ولع

 1 ',نائمستاالا هلم صخر انو دال

 هيف لشحأب نأ سرعْلل لم لا هراشتلا امي رعرإ
 هليل رخآ ىف ُلْرْنَي ىذلا رفاسُملا سْرَعملا ,هيف ءلمب مَعَم لاق

 ريصق لوق نموهو كنغ لازو كزواج ىا كذلخ ممذ كالخو لص هل نرق ال ىذلا

 ١ نناامو لعافباناام لاق ىنعدو ىنا عطقا ٌىدع نب ورعل لاق نيح ةمبذج ىلوم

 ها رم دقو الثم بهذف مذ كالخو اذه لعفا لاقف ىدنع كلذل اقسم
 اررتكلا أ فورسعم ا نهاشلا وه هب ىزوملا نهاشلا نفاشلا ةالص ىف رصقلا لخديأ هغفنا

 نيتعكر الا لصيب مو نيتعكر اهنم كرت اذا ارّصَق رّصقي ةالصلا نمرّصق لاقي اعطاق اربخ

 جريلكلا رعش رعاشلا لاق هنتخ مالغلا ردع حامعلا ىف لاق نوتخلا رودعملا
 نا نر دس عتسم لكم ذإ ىاطظم كح مهلا َبيِلَتلا اَوّلَعَج ِةّيَنِف ىف

 امهترذعا كلذكو اههتنتخ ارّذَع اههرذعا مالغلاو ةيراكل نرّردع لاقي نيبع وبا لاق

 1 ىلاعت ل لاق رفسلاو نر بحاص وه هب ىروم ا روذعم او ةيراكل نضفخ رثتكالاو

 حملا ١ ره مانأ ض ةيورفلا لك رأةاكيت نأ مو سيل رهشلا مكنو ده نم
 لوزن سيرعنلا ىرهول نطو ةيفرطععل ار هركلا و معلا سرع لاقي ىزارلا لاق ل رفاسملا

 8 ةليلق ةيف هغل اوسرعاو نولحتري مث ةح ةحارتسالل ةعقو هيف نودكي ليللا نخنا رفشلا 5 موقلا

 يد ل ل وو ل

 الا ماهيذلاو ةيرونلا مت ذل اذه ىلعف هلوقن ةماعلاو سرع لقت لو هيف لاق هناق ىرهوشل

 الاعتسا نوكي دارملا ىنعملا ف نئنيح ناك ناو اعم نيينعم لا لقح ىتح اففخت هب قطنلا ىلع

 ليلخل نع هليجم ىف لقن دق سراف نبا نا ىلع ةلممل ىف ةهح ةغل اهنا الا نيتغللا لقأل
 ام مادام ىأ امههسيرعت ىف اماد ام ةزرملاو لجرلا هيف ىوتسي نعن سورعلا + هبانك ىف لاق هنأ

 سرع لاعتسا ةه ىلع ةعطاق ةج وهف ليلكل نع ظفللا اذه ص ناف رخآلاب اههدحا سرع
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 ليك نايل ١ ء ماعلا قرد موصل! ةوؤت 01

 ءاّمِقلا نم راغصلا ورِل «ققاب َلَحَت ول اكوه لاف , ٍلَصو اورج
 قوم كَص ولو ال لاف «ةورقلا لماح ٌةوَلَص صدأ لاف «٠ ناّمرْلاو

 بوك ىلعَرطَف نإف لاف ,بّلحلا ٌةعكيم ةورقلا بورما
 لا اوسقلا ةكرشلا هَتوُلَص ىف ىضمت لاف 0 ىلَصملا

 لاق « ؛ ْعَمَقُم لاجرلا ْمْوَي نأ درا لاا نكي وأ م دق ىذلا

 ؛ عدلا سبال عدا ءرعفبل شيال ٌعَنَقْلا ( عرَدُشو ع

 , فلأ مهتأ ولو نوُديِعُي لاف ءفشو هد ىف نم مِهّمَأ نإف لف
 لاجّرلل زوجي ال هتا هب د اأو لبّدلا وا جاعلا نم راوسلا فَقَولا

 12 لويياطمداب هذ نم مهمأ» ناف لاف .٠ :ةأبستلاب ماقبل
 ا دئلا نويكسي ةيدابو ةريشعلا ةقلا :.::, ةيضام-َمهُتوَلَصَو

 هتْيَ قْرَقلا َلُسْكيل ْدَعلا هذه نم ءاخلل َنيكْسَت مِهُسْعَب رات
 لكلا كلر دي ىورللا وزد اروح لخ ناق . ,ناعلا: تينم وهو بكَرلا, ىف نيانلا ر عملا
 ةغليم ةدارملا ةررقلا ةررقلا لماح ةولص . اهرسكو اهقفو ميل مش تاغل تذلث هيفو
 ليقو ةّلعل غتناو مظع اذا نيتضيبلا دلج اهب ىوملا ةورقلاو هيف غلي ءآنا صو بلحلا
 هيف جيرل نيتضببلا دلج مظعي نأ ةورقلاو ورقلا ىرغوجل نعو نيظع اذا ةضيبلا ةورقلا

 ىزوملا وخلا وب ةكمب عضوم ةورملا ةورملا قوف "ٌقاوُرَك لجرلاو ءاعمالا لوزنل وا ءامؤا
 0 رات صوف خلصنا قيس بقوي بح الوريتاورغبالو ىلبلا نم عرضا

 نال يلاغلا جرخ 00 عنقم مامأو عانق“ وذ ل ىلع 0 عنقم لاق اهنا ةارما 4

 نموا ديدحل نم اما عردلا نبال عزدملا عزدمو ءاسنلاب صوصخم عّتقتلا نا بلاغلا
 ما 1 ار[ كو هذه افي نما هب يراوملا وه قاثلاو .دارملا وه لوالاوببايثلا
 رهط لآ ل11 20 1 11 لكنا و حاملا نم . اهدي ىف نم لاقل الاو اضيا بلاغلا جرح
 رض جالاو رقبلا ركذ ءب 00 مجالا روثلا ةرئاج ىا ةيضام ةّيرعلا ةافغسلا

 مما



 كا ولع نتا 2 1

 ءًاَضَْوَمَيْلَم هُمُثَمَف ّلطَب لاف ءاَضْوَر ىأر رن ْمُهَن ْنَمَح لوقت
 لاف , ضونلل ىف َقْبَق ٌةَبابَصلا و ا ديس ٍضورلا

 ,ةَرْؤقلا بِناجيلَو مَعَ لاذ «ةرؤعلا ىف ُلْجَرلا َدْحْمَي نأ ُروجيأ
 ا لاق ,فالحل ىلع ٌدوجّشلا هل لثهف لات ءراّذلا انف ٌةَرْوَعلا

 ىلع َدَجَع نان لاف ٠١ مُكلا الخل «.فارطألا ِدَحَآأ ىلع الو
 زنك لو» «! هدم هك نافل ؛هلاعقب سيال لق ؛ هلاهش
 م مرختلا ٠ مرا قوذ معن لف ,مارعلا لح متل وح
 معت لات ,بلكلا نيأر ىلع يَصْمأ لا , ضل ىن لاططملا

 انيق ؛ ٌةَفورعَم 55 للتعلا سار « بضهلا رئاسك

 كاسل ١ ١ ةرجاملا فرقسا لاو ورا ف ماغوا قاع ن2 1
 ُديِعُي لاف , موَص هيلعو لَص نإف لاف ,شحولا رم نم ٌةَعامتل

 وح ضورلا ىرهوجلل نع ةضور 6 انهاه ضورلا ةووحاقلا فرح رف روكذملا مظعلاو
 ىا ةرذقلا بناجهلو هلفسا ىّطغ اذا ءاملا*نم ةضور ضوفلل ىفو ءأم ةبرقلا فصن نم
 معلم هنا هضر“ لعن نع ثيل( راولا ءانف هولا" روقلا ءانغأاىطلا د لرد كلا
 ةرنعلا لصا ىمسالا لاق مكتينفا ىا مكئارذع نوفظنت ال مكل ام غل اقف انارق داع
 ءانفلا مساب اهنع اونكف ةينفالا ىف اهنوقلي اوناك مهنال ةرذع ةجانلل او امئاو رادلا ءاتف
 ىلع امعيف اهنوقلي اوناك امل ضرالا نم ٌنيمطملا ناكملا وهو طئاغلا مماب اهنع را ي
 نيك ل ناحجلوصلا هناصغا نم لي ىذلا ىورعملا رهتلا هب ىروم ا نفذلخ ةادلل ىنذلدلا

 ل دوجلا هل زوجي ال هنا دارا ليقو ءاضعالا فارطالاب دارا لبق فارطالا

 نع ةرشل نم لاطتتسا ام عارحلا هفارطا ءايشألا :نه ةناق هليذ وا ةديو هسأر رعش

 نورحو تارحو رارح عمتلل و رانلاب نقرحا اهناكةرخن دوس ةراج تاذ ضرا ةركل ىرهوجلل

 قيظولا ةلزنمب وهو توِيو ركذي مغلاو رقبلا نم قاسلا قدتسم وه هب ىروم لا عارحلاو
 امتخغلاو رقبلا نمو ةبكرلا نود ام ناسنالا نم عاركلا ىزّرطملا نعو ريعبلاو سوفلا: ىف
 اهب ىروطأ ةناعلا ةزراب هنناعو لي قيرطلا ةينثلا ةفورعم ةبنت بعكلا نود
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 لاك م وَما ,ٌّحعَب نم هوضولا 5- لاق ءهرملا هاك

 ,هيلع بحي الو هيلإ َبِدُت ْذَق لاف . هْيَيَْنَأ ّىِصوَتْلا حم ند سو »ع دباس -9 و9 نس ع
 لاق لابسلا هْفدَقَي ام ةوضولا زوج لاق «”ناخألا بو دانكنألا

 ٌليِسَم وهو بعت عي ُنابْعَتلا ؛ نابرعلل دنم ظْنَأ ُلَقو
 1 تس مَعَف لاق ءريرضلا ٌءام كعب لاق يع ضماوللا

 لاف ٠ ٌبْلَكلا ريصتلاو ىداولا قدح دورا «ليدمتلا
 ,عينَشلا ِثَدَمل كلذ ُهَرُكُي لاف  ْعيبّرلا ف قولا لحب
 لاسعلا حلا ١ :ريغسلا"رهنلا عيبولاو ظوَعَتلا فوللا

 لدم هن لاقي يم لرد يما ا و وو

 لاف ,هتورف لسع بْنَ ىلع ٌبِحب لَه لا ( َىَتْماَو ماو

 مظع ةربإلاو سرا ٌدلِج ةورفلا 0 تا انا

 ىلا ول اكوا لاق“ هسأت ٍلَسَعب َّلَخَأ ىافي لاق + "6 قفرملا
 املا" ءافقلا ةَرْفُذ ىلع ُفرشُملا مظعلا لاا ل و

 ١ فس 1“ 00
 0 لاك ,هلوق ةتماموتلا دزيلا ١ ١ كلل نيف لعاءاقلا ىا هلَعفأ كع هأكتا ىح ةذعط
 هيبتنا مونلا دربلا عنم ىا دريلا دربلا عنم لثملا ىفو امون ىأ ابارش الو |درب اهيف نوقوذب

 نابعتلا نايعتلا هق نقي م نانيضنخل اههب قوو نانللاو نانذالا اههدارا نانللا نايتنالا

 هلوق هلوق ىو ةهظ ةهظعلا ةيكل هب ىوو ىذلاو ىداولا 0 ءاملا ١ ليسم وهو نعت عم ةدارأ ىذلا

 لكلا ى صجلاو ءققلاو ىرلا نيب ةكردتشم ىذقلا ةظفل نال اضيا ةيروت هفذقي

 ىدرللا ريغ ىدالل رمالل ا الل ىا عينشلا نرىشل يلكلا هيف غلو ىلا ءاملا رثضملا ءامم دارا

 ل ىمأا هلوقب دارا ىنما نم ىلع قاوطلا هب ىّروْلا فوطلاو دارملا وه طوغتلا فوطلا ىوطلا

 هنم نم لاقي ىلا لازنا وه ىنما ءلوق ىف هب .ىرو ىذل ىذلا ىاعم او فورعم 6-2 جصوم وضو ىم

 نك ا نسم عارذلا ةربا ىرهوذل نع قفرملا مظع ةربالاو ىنعمب ىمأو لجرلا ىتم

 افقلا ىف نوكت قلا ةرفأل افقلا ةرقن افقلا ةرقن ىلع هحكحرن اذا هب : الخ هساف ل



 ككل 010

 ١ ةهفف ُتْرَضصاَح يأ لاقوا؛نانتلل ىرج , ناسألا قيحت ىلا
 تع و نم تنل نان اين يل ههنم ثلكما تح

 َلَباقُّمل «ٌبجأو عّمسات ءرِيَم ىف اَنِم ٌبَعَرَيو ءرِيَع ٍتانَب نع

 ,رمشملا فشكنيو «ربكلا نِبَيَس ؛ءربكأ َهَللا لاقف ء بحي اهب
 ه لق ' هلِعَتَرملَع سل رق أسوت نهد لوقت ام لاف ءرَمْوُف اهب ٌعَحَسأَ

2-7 

 00 نإف لاق ءةَجورلا ٌلعنلا ,هلعفب هءيْضو ضَقَتنا

 نعش لاو عارك 3 نسم نال دبعلا َسَصْلاو «دصق امم هنيصي «دقع نمصف برد رانا

 رم سلا جسما يتلا تّناف قْيَدَح هذَا ١١١ دلل تامرلف ريش راسك هيرتلع
 نيصقتسأ ء ىثلا تلفقتا ىرهوجلل نع ترتخا ىا تلفقتا دوصقم ىا ني دشنلاب نمصم نيبو

 ر لهيب نا رحال لكي ال ءابكشلا عقول اذ ةلمعملا ءاحلاب تلققنا حفلا صعب قو ةلكفا
 لفسا ىلا شرعلا تحت ام نع قولس ملعلا مها هئّلخد دقو امويب ناهلس نب لتاقم لاقو معلا
 قربخا ضرالا ىف كعم اع كلّئسن امتا كلذ نم ءىق نع كلئسن ام لجر ءل لاقف ىرثلا

 ثيعملام لاق ةداتق نا" عملا ذه: ىف مي امو هّمخاف منول ناكام(ىهكلا ل00
 م ار لانقم لعد تاع ميالغ اي لاق مث هنيسنف اًئيف طق نظفح الو هتظفح الا ايم ظف
 ٠١ هلاحاو ىتعملا دسفاو ىندص دقف ةلمعملاب ءاحلاب تلفتنا هاور نم ىزارلا لاق هدا هضفف كيلجر
 ,رمرشعلاو ىا ردع كاني لع ١ رفع هيلاعلا مالا حرش ىف لافتتالا ريسفت رم دقو ةقرسلا ىعم ىلا
 ١ 1 لاق قدصلاو قه رياغي ام هتقيقحو لطابلاو بذكلا نع

 ريالا لا اهاطشلا نرش تبلور نإ يفك كاس هاك
 ةضربعلا ربغلا نيببس تلا نيبيس ماعطلا عل يلج ىا مثريمب هلها رام ءاطع ىف ىا ريم ىف

 5 |نكب عدص لاقي رموت امب عرصاف قعملاو ةروصلا ةلزنمب امهف ريذتلا لولدم وهو رظنملا

 مدل دارا 1 ردفلا لاف رمود امب عدصأف لاعت هلوق هنمو هب حرصو اراهج هب 6 ىأ

 ةثثوم ىف اخإ نحلل ىريرشل هب ىرو ىذلا لعنلا ةجوزلا لعتلا كنيد رهظا ىا رمالاب

 هنه ىف هركذ ىذلا باول نا معا ىزارلا لاق هرّسف ام ىلع ةجوزلا هدازا ىذلا لعنلاو
 اهتاف اهيف ىلتتع ةلشح لك كلذكو ةفيدح ىإ بهذم الاها هعرر ىفاقلا يهزم ارد ءاكتملا

 ام كَل ل لاف ثيل ةماقملا رخآ ىف كلذب حّرص دقو قفاشلا بعذم قفو ىلع اهبف باجا
 ىرهولل نع ءاكنأ سا همحر ٌيفابتلا وهو 'سيِرْدِإ ٍنْبآ ٍبَهْذَم ىكإ“سيلْنِإ يهدم نع
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 100 هو 2 نانعاو , ءاصئرقلا َدَعَفَو 6 ءكامضلا لعشاو

 الا ل رك لل لوفي وفوا( نوَقَتلَم هيلع مهطالْخَأو
 07-911 دع

 مدا معو ؛ءامسلا رطق ىذلاوف ؛:تالكشملا ىتم اوهحوتساو

 علل تل نم لع , ءابرعلا برعلا ةيقفل نإ ءءاهألا

 ٌّتعا ةقلاغلا ةماقملا حرش ىف اهريضضت قبس دقو ةرقفلا اهتدحاو ةنسقسملا تاملكلاو
 فرط ىا ةماهعلا نم بنذ لّدسُي ال ناوهو ةّيعلا نم سنج ءادفقلاو معن ى | معا م ءادغقلا

 ىلع ىتهف اهرصقل ند هابقع غلبي ال ىنلا وهو دفقالا كتينات اهتنينح ناكو اهنم

 ةماعلا قرط لودسيو مي مهني نأ ةنسلاو كل ذك ل دسلا كرت نأ اهك بيع وهف هةيمدق رودص

 لمشاو مهتلا نم عون اهنال ردصملا ىلع ء ةةنيقلا باصتتاو نيكرشملل افالخ هرهظ ىلخ

 نمالا ىلع رسيالا باكل ىتلت م كبوثب ىمنلت نآوغ ءاكملا لامقشا ىزرطملا لاق ءامسلا

 نأ وهو متيسكاب بارعالا ةلمت وحن كبوتب كدسج لدغ نأ وه ديبعوبأ لاق _حاملا قو

 ىلع هفلخ ىنم ةينات هذري مث رسيالا هقتاعو ىرسيلا هدي ىلع هنيه لبق_نم ءاسكلا دري

 لمشي ناوه نولوقي ءاهقفلا نا اضيا ركذف اعيمج اههيطغيف نمالا هقناعو ىنهلا هدب

 هنم ودبيف هيبكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث هريغ هيلع سيل دحاو بوتب
 هياصتناف مالا أذهب فرعت ىلا ةلمتلا لقشأ ىنلق كناكف ءامصلا لقشا ىلق اذاف ةجرف

 نسعو مهلا نم ءامصلا لصأو لاقعالا نم برض هنال ءادفقلا معا هلوق 3 اهكردصملا ىلع

 لقشي ناوه ىمعالا لاق ءامصلا لاقشأ نع هن مَع ىنلا نا ثي دخل ىف ءاج ىزارلا

 اصكرو اهنم ةدي جرخي ةجرف هيف نوكيل ابناج هنم عفري دل :دسج للي ىتح بوثلاب

 جاتحيف لاكل كلت ىف .ةّدش هبيصي نأ ةفاخم كلذ نع ىهن امناو ةلاخل هذه ىلع هيف عيطضا

 اهيف نفنم ذل هنال ءاقع اهل ليقو كلهيف ردقي كاف ةّدشلا كلت عفدل اهنم هدي ج ءارخأ ىلا

 اكرقلا ل ” كفرقلا 0 قرخ ذلو 1 0

 ديبع كلي نع كور را يقل 0 هاني 0 ا ىنحجت 0 1 كفي

 هيفك طأتيو هيذخأب هنطب قصليو اًبكتم هيتبكر ىلع سلجي ناوه ىدهملاوبا لاقو
 ناكر درغعلا نم عون هنال اضيا ردصملا ىلع بوصنم ءاصفرقلاو بارعالا ةسلج اختو

 نايعالا ونب نيوبالا نم تاوخالاو ةوخذلل لبق ' هنمو هرايخ م ىتث لك نمعو ىلل رايخ ىا ىتل
 ةبرعتم او برعلا نم صلاخل مي مرصلا ىأ ءابرعلا برعلا . برعلا تاعامل طذاخالا مثطالخاو

 اهموجن نهيش :اهبكاوك علط اذا 5 انزل ارد ناك لل نم مثيف ليخدلا ةبرعتسم او



 ب ممول

 00 ,ىداهلا عب ف انضّهف مث قولا امو تحعنو «, توعد ذا
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 ديلا درهنمللا ةيققلا هارفي تيا اذإ تح , ىدانلا

 ,ء1د>فقلا معَ حقو نقغلاو رقاوفلاو نقْلاَو رَقشلا د حير 1 1 دّييَعلا

 انللظا هوضقنو ىأ ىدانلا رنإ رشف امو ىعب تلا امر ةعاتإ ا
 ه ىعقر اذا ءىقلا تقومتسا هيقفلا اهفرمتمار ا .هيلعياذلظ انيتلا قح ةيمالب دز ىآ هيلع
 يرمي خا ريطُم نبا لوقا هنمز .نمقلا:نم لظتسي نكيايجاح قوق تفكك طِسيو هيلا وطظنتل كرا

 لش" د
 27 ىلْبَق الو ايم ئوْخَب اووي مل نم قىَتوقوتمَتْسَي ناّنلِل اَبََع ايف

 ودعلا ىلا دهت نم هيلا شوهنملا وا هل دوصقملا ىا هيلا دوهنملا اهتنّيعت غلبأ تفرشتساو
 ٠١ رقبلاو رقشلا اذ لاح لكىلع ىملا دوهنلاو دوعق نع نوكي ضوهنلا نا ريغ هيلا ضهن اذا

 وقبلاو رقشلاب ءاج :لتملا ف 'ىزّوطملا لاق,ندكلا, نع اغيب ىكي نابظنل وتلا حلا
 . لوقلل قم برص: تذكلا نال ةرقملا نم وك نا نإ قلجال و قعلاو تصلار 51 1
 ناولالاب بوثلا نييزت اهنّيزيو اهفرخزي اهبحاص نال ىتولا نم ةياقولاك فرخزملا نولملا
 هنال وا بذكلا نم مأشا ءىقالو برعلا هب مءاشني امم ليخل نم رقشلا نالوا ةفلتختلا
 مه ىف يريم وكلا ومب قر تمام درعا تن اه جل اف وللا ومنك ماسلا /قروذوم

 نم بذكلا نا ىلع بوثلا مقر نم وهو مِقّرلاب اهاّيا عنيمت كلذ ىلع لدول
 رقبلا ةيور سنع ريع اذا,بيلعلار قب. نم اما وهو رقشلل عابتا وهف رقبلا اًمأو ىقاودلا نوقف

 نحاس عفت قمل د ذا هنطب رقب نم وا هعمب قرطي ام لوا بذحلا عماس رّيقل ىتحولا

 رفشلاو نقشلاب 0 ءانكم) ىف مملوق كلذ ىلع للديو اهنم يبزدنحلاو .ةرقاب ةنتق هنمو مالاب

 ر 2“ ةرقاصلاو ةراج اهب رسكي ىلا ىأفلل روقاصلا هنمو رسكلا وه ىذلا رقّصلا نم وهو
 رع رقضلاب ئوودو ريغ تاسو ركلاز ركتلاب ءاح تانيملا نعو هدي وعلا كرانلا اهانه
 رقسلاو قدصلا هجو نع رّيغملا مالكلاب انغاض داريو ريغتف ءىتلا ترّيغ كلوق نم مسالا ريغلاو
 روقتلاو كر دفطلا كاسات اعلا 5 نعو يرصلا بذكلاب ءاج ىا فرعي الامل مدا رقبلاو

 رقاوفلاو فرعي ال ال مبا وهو جيرملا بزذحلاب ىا ىقامنك ىراقبلاو ىَراقّصلاِبو َرْفْزك

 " ليق ةرقافلا هب لمع مثلاثمأ قو راقفلا رسكت ىتلا ةيهادلا هو ةرقاف عمج رقاوفلا رقفلاو

 ىلع ريرجلل كلعج مث ةديدحب هفنا تززح اذا ارق هرقفا ريعبلا ترقف لوق نم ذوخأم وه

 رسكي كاع هب لمع ىا ةرفافلا هب لمع ىناديملا نعو كلذب هلل لَم توام رخو هيلع و زكل عضوم

 ةراتهلا مكلو نَكَتلا رقفلاو ةيهاد ىا ةرقاف اهب لَعْفُي نا نظن نآرقلا.ىفو هراقف
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 00 در اة لع ىرلط ال ةقفتلاو ل

 . حنا تن 06 .رؤتلا داحس وأ زجل ذل نت نأ

 يىَع<

 بصن ىلا مهناك ؛ : نوضكرُي ماني ذأ خاقتلا درولا ةرردو

 هد د ليف كيلا ام انلأسو مهاد انتارد « نوي

 0 0 دك نر م ا مهعارشاف «برعلا ٌهيِقَف مهيدان

 كيك دقل ارلاقت ١ ىلا نب يشرلا نابننل ءىلل عجج دَهْشَت

 راينخالا مايتعالا ىزارلا لاق ردصملا م تفلاب ةلعفلاو هتفصل رسكلاب ةلعفلاو هنيعب ءىتلا مسا

 011 2 لدا قزح دقق ةدعقلا تفعأت لاقو اهعطق نمو لصو هتزهنو

 ةحرع ىلع ىولن ال ب اطيا اذا قيفلا ىرق لجرلا معَأ لاقي ءىقلاب ءاطبالا وهو ماتعإلا 8
 كلر

 سماك ةماقللا حرش ق ةجرعلاو جيرعتلا حاضيا قبس دقو ةماقأ ىأ ميرعت كغ جيم ال ىا

 هلوط ىام ويلا لظ ايعاو رتفو عض اذا قو ني قو ىن الو ىنيتالثلا ةماقملاو ةرمتع
 موقلا ةلح ىف هلاوزب لوزيو هباقبب قبي ءىتلا لظ نا ههجوو راهنلا ةباحم مملوق لثم وغو

 هني ىذلا بذعلا درابلا ءاملا خاقنلا خاقنلا درولا متويب عقجير متعامج موقلا ةلح
 لبرشلا 0“ لاق ةرسكب ىأ شطعلا اهل

 دربم خياقت نم ٌبَرْشاو َرْهَدل عد ىل لاق انآ َقَعْلَي نم قمخأو
 ير ا رعشت ىجرعلا 0 06 مو 4

 اوردر اهات ردعطا اغلا نقم نإ واج ا كا وب ءاستلا قير: نعم نإبو ٠٠ - اناوا دبات ملا
 نوعرسي ىأ نوضفوي بصن ىل | مناك اضيأ ققنلا وهو غامدلا نع نأرلا ربح قنلاو

 ىنعي نونلا تفب بصن رق نوفي بص ىلإ نك ِتاَدجالا نم نوُجْرْحي موي كاعت لاق "* 0٠ ر
 امانصا نوبصني ةّيلهاجل ىف اوناك عل مص ىلا ةانعمف نونلا مضب ّىرقو مثل بوصنم مع ىلا

 ممص وأ رج وهو دحأو عم تاعقلاو بصنلاو بمَنلا ىزيّرعلا لاق هها نود نم اهنودبعيو
 ٌحابذلا 06 هببلع ْن ع ٌبصنو نّسعيف بّصنِي ناكر ج وه سراف نبأ لاقو سنع نوكبذي بوصنم

 عارسالا عارفالا معارهاف ب رقعلاو ةثلاثلا ةماقملا رش ىف لايثنالا حاضيا ٌرم دق ملايقنا
 ىا هبلا نوعرهب هموق هءاجو اع ا لاق قوملا ةنهوه ليلخل باتكى و ةدعرو عزف ىق 6 تريلا

 الوق نلق ىإ تعمبا نقل اضعب مضعب ثحب هناك هيلا ثحتسي ةسنيبع ىنأ نعو نوقاسي



 سومر 7#

 0 كن لم 2 2 .4 7 3 ٠

 ةيبحا نودلتلاو 2ةئيئانلا ةماقملا

 ُتقأو /2ا َكِسانَم ُتْيَسَق نيِح ثعجمأ لاق مام نب ُثرادلل ّكَح
 سوم عم ؛ ةَبْيَط ةصنأ نأ ؛ لاو جلا فئاظَو

 رأي فجر افّجو ّرِع نم ٍليِبَق نم َجرْحَأو ,قطصلا ربك زور

 قافشأ 0 5-3 ؛ ةرجاِشَتُم ٍنيَمَرل برعو 0 كلاسملا

 ؛مالستسإلا ا 3 قل نأ ىلا :ىطشتت قاوشأو , ىنطَيَتُي

 تاذ5كنعَأو للا كمعات ممالتسلا هيلع ةربق ةرايز نلعتو

 نيئالثلاو ةيناثلا ةماقملا حرش

 ذاوللاو 00 0 نيود ىفو هع ٍ ع دقو 7 جذر 0 جاو علا ٠ علا ىئاظر

 لكر مسأ ةمدش ةدببش ىب 50 لاب 000 0 3 نيتلتلاو 59

 وذب ىتيرغلا لاق ىصق نب رادلا دبع نب ةحلط نب ناقع نب ةبيشوهو هدلو ىف ةيعكلا حاتفمو

 اريغص هلاوخا دنع ةنيدملاب ًاشن هنال كلذب ىّهبو بلطملا دبع وف ةييشو تيبلا ةبج ةبيبش

 نيع الاوهام اولاقف ةكم لها هعم هارف هب اف هيلا | بلطملا بهذ متاه هوبا تام اهلف

 افجو ج نم ليبق ى لم رماع همسأ ناك ةبينق نبا لاقو يلطملا نبيع هيلع بلغف هارتشا

 ل ا 0 ىأ ىجراف ة أَو جنم مهاستا ىلا ةراشا ىف

 ىنم 0 َُق ع 0 لهنم لا رغشأو نحاأ ةراغ نم عنتم“ 2 تناكاذا اهلجرب ةرغا ا ةدلبو

 اذار اودارأ ولو ىلاعت لاق ىقوعي ىا ىطبتي 1 ىلتخالا راجمالاو رخاغتلا ةرجاشتم ةجلا

 ص ىلا نيالا عم اونَعْفآ َليِقَو ممطْيتَ متاعبنا لآ رك وكات# نع 4 اردعال جوردل

 نأ تيدلل هكر عور ف كل د لاقي تلال او والا عورلا ىور

 ل ةاعفلا كانم ا ىاقلا ٌمضب حد تعا ىاىقعا نونا[

 8 عسر مذ



 موال - 7

 ارا ل سس 4

 ردح وق ريشا كبي 0 هلل نعم 1
2 2 

 5 و و 0

 0 2 0ع وأ ت22 ددو 9 0

 ايار ا :><قعغفتا 8 حسوشت سرعمو رت دروم

 شرالاو ؛ همئقطتخا نيل ن نإ تل حل لا دن ضني ل

 0 ايييملا ١ دورك يح خّهك .ةّيرغلا ىف ثدّتاك اف « «ققطتقا

 « وفر نم اهلثمي 6 ا

 ”نيدهرما عمدص لاقي باصا اذا ىا مّدّص هدفا طخ اذ ار وسم نوكيو اعضوم نوكيا عرصم او

 ىّبص ىا ىتعو هيلع ىبأ ' ىا كلعف ىدناو هلثمي ِنْلُعلا ء يتلا ترص موسلا لصاو غباضا ىا
 لثملا ىلع ّينيم اذهو كرما دّسْقَي وا كرم كفي نا لبق ىا مدالا مي نأ لبق ريوتي هيعبذاو
 اذا دليل نا كلذو هَداَسَف عنا ىذلا رمالل بَرْشُي مدل ْلَح ْنَقَو ٍةَعياَدكر ئاسلا
 ىلإ بنح هثأ) ما نع |ذه ىوريو حالصإ هدىعب هيف سيلف م هيف عقو

 7مم اع 12 م4 ( راع همر رافتس# ةبوعم مم

 ا 12م1 م 1. ٌريدألا مح نَقَو + ةَعبادك لع بانحلاَو َتَنِإَف

 لثم مدا عمج مدآلاو َبقتثيف دود هيف عقيو لعلا ىف باهإلا نسف 5 كيرخلاب مخل
 سرعمو ةلاقإلا نموه لاقت: مرطضاو بهتلا ىا مدتحا ىذلا زيزع عمج وهر ققأو قيفا هم لف تامر عب

 جرش ئ هنايب رم سرعم او :نصلا نكي فو ةداسولا نم هسار نك“ هلعج ء هلعج ءىثلا نسوت ه نسوان

 يبا د نيس و دهفتساو ٠ ة.لقفاف معدل نتعب 2 لقت .ةعبارلإ ةماعلا ١

 ا 000 0 ٍلاَمحمو ب قو حالا باقل ف 7

 ةنه نم سفنلا لاقط اوس فلا نم مسا ةرفزلا اهلتم ىف ريمغلل نايب ةرفز

 5 3 نزلو رهعتلا



 د ا

 ١ قردان ؛لورهي بهذ مث , قفانت ئنَم قفا ُو , قفارأ الو

 ىتح ؛ ىرظان ىلع ىِشَي ول وأو « ىرطت هيرفأ ْلْزَأ مف ٠ ؛ لولو
 0 حفاش نيخ انما يح فققَوو ؛ داوطألا ححَأ َلَقَوَت

 عقدنأو 4 نانتتلا لع , ناقبلاج عقر «ناجتكلا ؛ نابخرلا
1 6239 

 0 ع رب 0 ىدطف . 6 دشنت

 مدقلا ىلع عاس لقم اًبخكار ٌراز نم سيل

 مدخل َنِي ساعك ع م 1

 رم ىو نص الاس 50

 مهم هبطخ اذ ابق َء َعوصَم ىركذأو 4

 اضن ١, قفرملا ىلع ىلع ًاكتأ قفشرأو ناعتساو اقفر ينلظ اذأ قفترا نم عفتنأ 0 ىأ قفترا لو دلو

 م٠ ىأ ىرظن هيرقإ ءاكيلاب ىنوصلا تعفر ىأ ىنلوعا اذا لاولوو ةلولو ةأرملا نلولو لولوإ

 رم سنقو ضرأ نأ ضرأ نم جرخت اهتعيتت أ 0 نم وهو هل داماتم ىرظن ةعيثأ

 ١و تاق والا ضعب ىف اوُيِدَن نا قفثاف ىريرذل 0 نتع رفع ةيناثلا ةماقللا حرش ىف:هحاضيا

 هنو نكفص أ لقوت ىيع ناسنأ ىلع ىأ وراق لاح ىلع ناقادزرلا عرازم ءارقتسال

 نم لقوا لّدملا ىفو ٌنعَصَت ئأ ٍلَبَتل ىف َلقَوت اذا لقو دقو اهقفو ٍفاقلا رسكب لكَ عَ

 و عاضيذلا نابحرلا عاضيأ قيرطلاب ىأ داصرملاب لعد ّنِم 16 ةيورالا نلو وهو ٍرقْغ

 عضولا ىلع هتلمح ريعبلا نعضوأ ديرد نبأ نعو بكارلا عضوا لاقيي هيف قفرلا ريسلا ىف
 ىعي اطاشنو ابرط وع مل ترش ىأ نانبلا ىلع نانبلاب عقو عيرس لهس ريس وهو
 ىرنئيالا ىإ ناتي _ىا يناَتَب لك غنم اوبرْضآَو ىلاعت هل هلوق هنمو ديلا نانبلاب سيرآ دقو هي ب نيب ديب قفص

 برقتلا برقت ىذلا نيرشعلا ةماقملا حرش ىف ةريسفن قبس مل مدنلا مام ما لجرالاو

 م قيقفتلا ىف ةدوجوق ىأ مدع هنادجوق . ةنانجوق تناعاطلا ىو كتايرقلاب نايت ىلاعت أ ىلا

 رق اذا مح نم نوملا رق مامدل مام عّرْصَم ةلاحم ال بيرق نعم دعلا ىلا رئاص هثال مدع

50. 

 م
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 نحل عكف ؛ هيما ىأبةيلا ايترإلا يدامو :دْيَر نأ جر

 ريلا تعلد مث ؛ ريكا قل ردخااو يت مرتشأ
 م ن2

 ٌةَلاَصلا وه اذإف ( ةالح رَموجَ فشتساو ؛ هاّيَكث تاحتَص َر خَصَنأل
 تانع هُدقئاعف ءاهّدَشْتَأ قاللا حئالقلا مظانو ءاهذشنا ىلا

 نا هُمْنأَسَو ,فيذلا َدْنِع ِكْبلا َةَْوْنَم هُنلَرَو ,فلألل مالا
 0 هذه ىنََع ىف تْيَلآ لافو ءابتف ىَكماَُي وأ « يأ ىنمَزالُي
 : ىعترا الاد تديدنا الو :نسيتكمأ الو /تقتعا الو /تنغتحا

 م

 ىتتشيو هتقشقم ىف ردهي ناوهو لحغلا ناجيه نم وه اجاه ناو نيرو ةعباسلا
 مقع ليق ماهفالا مقع قفواو قيلا لوالاو هبضغ راث اذا هعاف جاف ملوق نم وأ بارضلا

 سلوي ال ىذلا لجرلا وهو مقع عج وه لبقو دلت ال ةدودسم ىا ةموقعم مر مثلوق ردصم
 ترجو ىا ديز 3 جر نحو رنسأ قنالاو رحزلا هيف ىوتسي نلت ال ىلإ ةارطاو هل

 ع هتمكح ثن قرت أديم نيه ءىتلا دام نديم ىأ طاشنلا ىا حايترالا هكر

 هر ادد ةماقملاو ةسماخلل ةماقملا حرش ىف هناهب قبس دقو هاشفا اذا انن ثني تيددل
 قٌققسأو هجولا ايهلاو هتاحاص ىف نرظنو هتلمات ىأ ء ىلا نجفضت هايد تاحاسص قصنال

 وهو هتفص اظيا لئجرلا ةيلحو قيسلا ةيلح ىو ةيدف نزوب ةيلح عج ىلذل هذاح رموج

 ىقو رصبا ىقشتساو ىرغومإل هلاق مش اهبرو يجبر ةيجب لثم لح ايعيف عمدللو انهاه دارملا
 كلذ نخاأ ققيرشلا لاق ىلا ثإل ممكنا قانع نييرشعلاو ةييدادل" /ناقملا ىف ةريسفت قبس

 طييسبلا رعش  ةجراخ ىنب ركب نب دلاخ لوق نم
 اَقَصْنُم مدلْمإلا يع ٍنينتل بَل مي لظ ليمتإلا ارق اذإ ْنَماب

 اقلألا ٍبِتاكلا مال لا مال قناعت اك ىقيناع# اناعَي ون يف كَّصْنَش َنْيآَر

 ىلع ةلداعملا ةلمازلا ىلمازي وا صضيرملا دنع ىا ندد دنع ةمكلا ىا ءربلا ةلزتم

 هتلقحا اذا ىذلغ نبقتحا. لاقي بقتعا الو نبقتحا الا قاجتو نعابت ىا اينف ريعبلا
 ةيوانملا ضو ريشلا ىف ةيقاعم لا باقتعالاو لجرلا قلخ ٌنشي ام ىهو ةبيقكل نم هنفدراو

 و ده

 لوقت ةبونلا ةيقعلاو ةرم وه بكرو ةرم ىنا تبكر اذا ةلحارلا ف لجرلا نيقاع لاقي
 نجا ىلا ولع ديت رهلتلا يدنا يلضتا 3و ١ ناهتلاو ليلك نابقاعتي اهو كيبقع نم



 ل مورس
 هدصر مم
 برق ىم هنيودسبت امي ٍغباَف يآ

 مما كلا دع وك سلا

 يون لال + عشارللا 0

 تك ب يجمل جو

 اجاف : توم ا 1 هنهني 0

 اجاتلا كنس و يلي كنع

 ا

 ياناسو مع هيتس نأ رقاد /

 اجاردإ ْرْماَيألا 0 ,

 ةاجاهملا نم جاه وهو لعفلا سفن نم ةبيلصا هيف قلالا لالا نوكي. نا لقحو ةيفاقلا قذلطال

 هقلخ ىلع مئاقلا ءانعمو ىلاعت هدا ءامنا نم نههملا نههملا هجر رهظالا وهو معلا ىنعمب
 برقل 1 ةزمهلا تبِلتقف نمآ نم لعيفم وشو نميوم هلصأو غلاجأو مقازرأو مملامعاب

 اجادرا ' اًجراخو كاكناد ى! اجارحز اجألو ١ «همنقزمو كالا تفزارارلات اك[ اك
 ىنيخرا اذا نيبلا نيجدا كلوق نم ةوادعلا ةرتاسم اذه ريغ ىو قافنلا انهاه ةاجادملا

 ىا هنهنتف ءىتلا نع لجرلا :نهنهن لاقي نمل لا ىجدلا نم هلصاو ةرتس
 اقلخ عضاوتلا نقاو ةعساتلا ةماقملا ٌحُرُسأَف هريسفت رم دقو ٌقكف هنتففكو ةترجز
 موقت نفو هنمزل ىأ ةلينف هيوقم م د لكاعلاو وتكرم رقايوم هنااا اقلخ باصتنا

 ليزلا نم ةلعافم ةليازملا كايللا كنع هليازت ال ةرقع ةئلاثلا ةماقملا حرم قاهحاشيا
 لوقت نلعف لاعتسا انهاه نلعاف لعتسا هنا الا ءلصا !نه كقرافا ذل ىا كليازا ال لاقيب

 تدقعو نعفد ىعم ىف تدقاعو تعفاد هريظنر هتيع ىإ كيؤادلز | هناكم نع هن
 سوو ر نيصض

 رطلا ين لم رطتلا انتا نو ياصر نرسم تالا 3 رهف اذا ينازل

 ت2 خف ا ملا تع ايس ىل اجاجت رطف ىا انانهنو انرنقو انذع نيه عمدلاو

 ماقا مر ا نع نزسر لح د انهاه دارملاو مَع هر اذا هما
 هفلو ةاوط بوثلا جدا ىلا مج جاردالا اهعفاديو اهيجزي ةانعمو رماك ىوطي ىأ اجاردا

 ىارام لو 'اهزاكارا لا كراس
 ةماقملا ريسفت ىف هحاضييا قبس دقو نيليو وزني غلوق نم دافتسم اذه هيلا ىضنتي ىا نيل
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 ىا رومالا نبع دقو هتيقاع هبغو ءىق لك ةّيخم هنابخم
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 ل مورب اس 7,

 ١ ل1 تل ناد ةيسللت نع عرتوب ءاصألا 00000
 ,مصلا َعَمْنَأ توّصب هتريِقَع َعَمَر مث « هِفيرعت نم ةضانإلا َلْبَق

 مظن . حنو , مهلا لاببلل نك

 اجادعأو الاجبا كمايتعا الو ب ايجالذإو هنيرأت كرس جلا ام ١
 اجاح هب ىضْعَت ال يلا كديرجت ىلع مارد تْيَملا ٌكيصْفَم نأ يل :
 ياحب قلو يداه ه ىَوَهلا ع حر اذِجتم ٍناصنإلا روك ئطتقو 7

 اجاتك كاودج ىلا اذكا َدَم ص 2 تيبتوأ ام قير نا

 اجادخإ ناك اهنم 2ٍ الخ نإو تّنمك ةّجع اهتوح نإ ةذَيف م

 اجاعزإو ا دك اوقلو ونس و اوسوَع مهنا اَنِبَغ ٍيئارملا بسح 4
 اكافررا فاح يو يقرع اومللو ١) تدعو: اريج اوُمرَحمهّنأو /

 عفدولا ةضافأالا هفيرعت نم ةضافالا ليق . ري عقمر انهاه هيب سيراو ري دغلا وهو ةاضا عج

 فوقولا ف يي راسلاو تفرع نم مقا اذاف كاعت لاق ءاملا ةضافا نم تريعتسا ةرتكب

 ل ةرشع ةئلاتلا ةماقملا/ حرش 3 هحاضبأ رم قو حاص ىأ هتربيقع عفر بافرعب

 جادحالا اجادحاو ءىت رايح ىمو ةهعلا نم رايتخالا ماينعالا الاجا كماينعا
 أ ديرب دأ ارا جا كويرجت ىلع كلا ال1 يكاد نس قزم ٍجّدِح عج

 وه ىذلا نبيرهتلا نم درا ةيويندلا نصاقم از ضارغالا بئاوش نم هتيفصتو هصيلخت

 منلا ضعب ىفو حارو ةحار لثم ةجاح عمج جاحلل اجاح هب ىضقت ال بايثلا نم ةيرعنلا
 اهرسكو اهحتفو لادلا مضب ةردقم او اهتيطعا ام ىا ةردقم نيتوا ام اجاح هب غبن ذل

 جادخا اذ ىأ فاضملا فذح ىلع وه اجادخا ناك ةّدملا ىنعمب انغاف ام ١» ىعلاو راسيلا

 اهدلوب جن نا وهو ةقانلا جادخأ نم هلصأو اصقان جا كلذ ناكىعلاو ردصملاب ىصوروأ ؟

 سانلا ىلا هتعاطب برقتي ت1 ءارم عج نوثارملا نيئارمل بسح_ ةقلخل ضقان
 وأ لاخلل ىلع هباصتنناو انهاه هب دارم لا وهو اوهو عيبلا ىف ةعيسشل نيغلا انيغ اج منالاو

 رسكب ةديبسلا ةديحتر نطولا ةقرافم ىا اجاعزاو اًريصَت لاب كو لاح هلوق ىف اهزييقلا
 ضرع اولعج ىا ٌباَع نم عّضْرِع اويكو نمح نم مناو ا نْمَدل ىنعمب ىهم ر دصم ةيناثلا ميملا

 ذاق ةريغ اماو ىمصالا ءاري ام ىلع !نفو محلا همعطا اذا هيكل نم م ديط ىباهللو همك تالا 2

 هنم هننكم اذا نالف ورع كمال لاقي ىلا ريغب همحل الا محلا هعطا ىنعم ىف لوقي
 هيف فلالاو ٌبّسلاو حْوّقلاِب راث ىنعمب جاه وا هلصا نوكي نأ لقي اجاف وأ هب



 د مو[ ا

 ١ «تالّعَيلا لامعإ مامأ « تالّماعُملا ٌحالصاو ؛ةعاطتسإلا نادحي دنع

 ليلا ْ ,كِلاسلا تَشرَأو ءكساّملا ,كسانملا َع ف ىذلاون

 الو دل ىف نيانعتإلا نس « بونذلاب لاستمإلا قب ام ؛ كلا

 هد ىنْعُت الو :مارجألا ذ ةيبعتب ماسح ةيرعت ٌلدعَت

 / عم ءرازإلاب ٌعابطضإلا ٌعَقْنَي الو ٠ « مارخلاب سيلتملا نعال

 قى ِبلَقَتلا جم“ دعا ُبَرَقَتلا د 7 ,رازوالاب جالطضإلا

 هلآ

 نييعلا نايردشتلا انتل الو ء.قلملل مط
 ن2 9 نر

 ركزت الو , ةفرعملا لفأ ريق , ةقرعب 3عسي الو ءريصقفتلاب

 :ماقتسا نملالا «ماقملا ٌدَهْشَي الو ,فيتل ىف ٌبَعَرَي نم ,فيخل اب

 .ءافَص أّرمأ هللا جرف 2ةّجلا نع غاز نم ,ةجتأ لوبقب «لطخيالو

 ىلع هعورش َلْبَق ءاضّرلا َةَعيِرَش َدروو ءافصلا ىلا هاعسَم َلبَع

 ندلعيلا لمحل وا بوكرلا ىف اهلاعتسا لبق ىإ تالهعيلا لامعا ماما لكما 0

 ةغراف ىمو اهل لاقي الو توتر ردت ىو ءآم ملا ولدلا 00 00 لاستغالا
 الو هيف صوغلا ءاملا ف سامغنالا سامغنالا نم ةهظعلا ولدلا بونذلا ليقو بونذ

 هب رموب ىذلا عابطضالاو سنسضفعلا عبضلا ر ازوالاب عالطضالا وملارخلا رازالاب عايظشألا عقنب

 ىىدبتو كراسي ىلع هفرط ٌد درتو نمالا ىاطبأ نك ءادرلا ٌلِجوُت نآيها نيبلاب قفئاطلا

 نكع اسيا طئاشلا رهو نيعقطلا نحا ءاويل كلوي نير رقدلا ىتغتو نميالا كبكتَم
 ةوقلا ىفر ةعالضلا ىنم هيلع ةوقلاو هب ضوهنلاو هلاقحا ءىثلاب عالّطضالا اما ىنصالا

 ". ريسقتلاب كشنتلا ىرخا َرزو ةرزأو رزت الو 'ىلاعت هلوق هنمو مثلا وهو رزو عمج رازوالاو
 ريصقتلاب ريمقتلاب كمقلا مارحالا نم للعلا ننع رعشلا ريصقت هب دارا رعشلا رصقب نيعنلا ىأ

 يع ةفرع موج اذه لوقت تافرعب فقؤملا مَع ةفرعا ةفرعب هيف ىناوتلا رمالا ى ويصقتلا
 ال ءاّرفلا لاق هلا لاق عمبلل ظفل 3 مسأ وهو ىذصب عضوم تافرعو ماللاو قلاذلا هل ني الو نونم

 ءاضالا اضالا ىلع ضخم رعب سيلو نلومب هيبه ةفرع انلزن سانلا لوقو ةّمب هل نحاو

 تل
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 < زارا 1

 مب

 0 /الإ “

 موو د

 اًكفَنسم 2 : اماكحالا ىدحلأ م ممَسَت 3 ,هآوق مليمافطتساو

 ام َنوقعَتأ « ج اا سس يدبياكلا ام حدك رشعم اب لاول مالكلل

 مالعو ,نوُمَدَقَت نم ىلع َنورْدَت مأ  نوهجوتت نس ىلأو , نوهجاوت
 ؛لحاوملا عطقو ,لجاورلا ٌرايِتْخآ وه ا نأ يولاخأ نوم قف

 روم كَسْفلا لآ نونظَت 5 , لماوزلا راقيإو , لماكلا ْداَتَأَو

 نع ا ل 0 قالا هسا ؛ نادرألا

 ,ةعاطلا رفاق هم ' ا كل حصق ىف ؛ :هّيَنلا صالخإو هد

 م0 ل6 لع انرصو لوح انعفجا ىا ةانفثات لاقيإدب منطاحا ىا هلوح فتان فئات  عاقسالل
 ضعب قو همالك محانفتسا 6ك هلوق مماعطتنساو اوحربي ملف هب اوماقا ناكملاب | اوفّثأنو

 مند اهمانس بكر ىا ةقانلا 00 نموغو كاع ىل مست هلوق معماظعتساو عنلا
 عاجلا نما نيلسانلا] جخدتتو خو اه خب مغ دقو هفوج ىف ىناسنالا ةدّدري توص جغلا

 ليني ودعلا ىف لسن ملوق_نم نو نم نورا ىا نولسانلاو عساولا قيرطلا وهو , من عمج جاجغلا
 ممداعو نولباقت ىا نوهجاوت _ نولي ِبَدَح لك نم مهو'ىلاعت لاق ع درسأ أ فانت
0 
 نزوب ليت عمج لماحلا لماحلا ذاختاو مادقإلا نم ندر ام ىلع أ نوميقن

 نقو ةلماز عج لماوزلاو اهلاقتا ىا لماوزلار 0 لمل ىلع هيف بكري ام وهو سلجم

 جدلا ىفو ها ةدابع كسنلا كسنلا ع 0 ةماقملا حرش ىف ةلمازلا ريسفت رم

 نادراللاوضن هتادابعل 2 كسانم هنمو اكسن ةدابع لك ىَهن ىنح رتك مت هدا هجول

 هب داري ناو مارحالل ةطيغلا بايتلا عزن انه هب داري نا لقحو عاشلو عزنلا وضنلا

 , ىف اصوصخو ةيعارذ نلهيرسكو هيدعاس نع ندرلا ققكي نا ذا ةداع نم نال ريمتنلا ”

 كلت زاجلا ةقيرط ىلع هلك بوتلا هب داري لّوالا ىنعملا ىلعر رثكلا قفا ندرلار ودعا
 اهيف ءآنلا ىزّرطملا لاق اذكو !ذك ناام َةّينبلا هذه ٌبرَو ال لاقي ةبعكلا ىا ةّينبلا
 ةحوطنملا ةهطنلا ىرهوكل نعو كلذ ىف لوقنلاك [نه ف لوقلاو ةجبذلاو ةجطنلا ف ضح

 ةليكالاو ةسيرفلا كلذكو اهيلع ممالا ةبلغل ءاهلاب نءاج امناو مطنلا نم نتام ىلا
 امو ظني امم هسفن ىف ء ء ئقللا وه اهنأو ةحوطنم ىف اهتانطت كع وه: سيل هنال ةّيمرلاو 4



 كا مرو

 | ماظل نَع مط اب وُلْسَأو 0

 ليَسلا ٌةَيرَجريَسلا ىف مهل ؛ ليلا | وجأك ةَقْكَر عم ثمطتنا رن

 ع ! بسوأتتو جالدإ َنَب 0 , ليخل ٌيَرَج ريل ىلو

 ىلا انلاصيإ ىف ؛ ةقكلاب اناطقا دنا, اننتح نأ نإ « بيرقتو

 0 « مارملا كاردإب َنيرشابتم « مارحإلل َنِبِقأَتِم م اهاَنلَلَح , ةقخ

 انيلع َعَّلَط تح « «كتافتل ايططخو دكا انا نأ الإ َكَي ملف

 د لش اي داعي ىفو ,باهإلا جاين ست ,باضهلا نيب نم

 جيل هن هيلا 22 1 7 1 ام 5 00 0
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 ميطحلاب سانلا عاققجال كلذب نيم ةفلدزمل مدا عمج عج ضراب ةماقالا ممل م
 لها ناك د يرد نبا لاق ٌقرغلا بناجل نم ةبعكلا رج ىلع طيحب ىذلا طئاخل مطخل
 اد م0714( بيواقلاو ليللا ىف ريسلا جالدالا بيواتو جالدا نيب 0 بذاكلا مِطْيَف هب نوفلحي ةيلهاخل
 ليقو هّريعب ىجوأ لاقي ريسلل جاعزالا فاجيالا بيرقتو فاجياو مويلا ىف ريسلا
 ريعبلا ىجو لوقت عيرس ريسلا نم برض وهو ىيجولا ىلع لبالاو ليخل لح ىاجيالا

 02 7 ٠ بيرقتلاو قلمعا ام ىأ باكرلا الو ليخل نم هيلع مقِجوإ اف ىلاعت هلوق هنمو هبحاص هفجواو

 ردت سرفلا برق لاقي ودعلا ىف نيديلا عضوم نيا ثم ليقو رشنلل نودودع
 ْق ماشلا لها تاقيم ىهو ةنيدملاو ةككم نيب عضوم ةفعبا ةفحلا ىلا ( 21 نا اسبح

 ملمًأتساو غاقحا لقحا ىا اهلها نه ليسلا نال ةفممأ ني اصئاو ةعّيَهَم اهمساو مارحالا

 ىداب ىا باغالا اش نر نم عفترملا ىمو يضع عمج باضهلا باضهلا نيب نم
 1 0 ُق مله «باَعإلا ةيفادع بابسلا ويت هليل ىفإ ةعبارلا ةماقلا هاقملا ق ىريرال لاق نلدل

 مناوداننلا موي م فاح ىنا ىلاعن لاق ةمايقلا موي ىا ىذاتتلا 5 موي اويله عدلا

 <(ألا 1 أ قصو ام ىلع رانلا باداو ةنِكل باها هيف ىدانتي ةنأل ىدانتلا موي ىمب

 طرخناف اوعمجأ اذا | اذا موقلا ئداَتت ملوقك عاقجالا مهوب هنال لب ليقو كارغالا ةروس

 ىضم نلصنا اوتلصناو انهاه عارسالا هب ىنعو ل ةريس ىف سرفلا طرخنا جيتا هيلا

 ١ اوفكس ىا اونصناو اهل رهتنم اهبف ضام ىا ىلصاو زومالا ىف تلصنم لجر هنمو قبسو
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 ١ ةراجكا نم 3 نأ 10 0 ؛ ةراصسإلا دايز تحدَتْتأو 4

 تيَقْلَأو هللا ْتْييَح اناف ,ةراجتلا مأشلا لجاس ىلا تدَعصَأو

 ىلا ٌحَشُت آلاحرو , ىرسلل 02 اباكر اهب اك تام ةلحرلا اصع اهب

 كلا ىلإ قوش ل ءانشاس رمز تلا مز مسح كيفما

 مظن , ىتقالعو قلع تذَبنو ؛ىّقان تضرف :مارثل ه

 راكم لع 2اقحلا رانحاش إف رضا ىماللا تلقو

 : «ةةفكو ْش ١
 اعط صضرالا ىولظقلا ءاَنجو ىلع ددَشأو ضف طاَسب طسمن كاف ٌرؤاولا

 اًّيِطمْلا تّيَقنُأ تئااماذإ اًّموي للا بْوُت كنع َوُمْنَتِل :
 وهمس“ "عملا انيك ىح ملت اًدْكو لع لانت نأ كلعو

  0 1ع هبا شو ام اذا 0 لَك رب ءالأ

  27ل إو لبيت رتشلا ني نأ ا

 ١ اا د داع نا ووصل“ وسر ىف هلام عجل ةرماثاابوب
 نلط ةرافتسالا ةراهتسالا دار تردأ ىأ كاكا ةرغمتسا هرقتحاو ةرقكسأو هرقح

  4بلا لاق متع ىهر ةراتقسألا ةداص ةراضسالا دانز مادتقاي'ذارا رابخلا ىلإ ةريخل 2
 نصنقا#م رقتفا“ الو. ىا | دست قم لاع الو راشتسا نم مون الو راقتسا نم باخ ام !

 شالو يلقلا نش ذاجللو هب ىوقتب اددمو اشيج هنم نلط هشاهتسا اشاج نشهسا ققفتَلا

 طبري قى أيل طبار نلف لاقي ا د توما اذإ هعاور, وشو ينلقلا اج ملا

  8هجوت اهيا بهذ نعصأ 0 ىرخالا نم قرا جرا ليوم كروب 0 سرا

 انه هلوق ةلحرلا اصع اهب نيقلاو نهجوتو ىنودّصق ىعم هنوضنلا انه ىلاب ىدع اصئاو

 نفصع ىب نفصعف عيف ةاصع قللا ناكي ماقأ اذا رفاسملا نال ةماقالا نع ةيانخ

 ط ةكرشلا ىا ىتقلعو قلع ت تدذمنو فوصعو قصاع مير صف تىتماأ ىأ جيرلا

 م لاقيو ةقلع وهف هب ْغْلَبَتي ءىش لكو قئاوعو قئالع ني ها

 ريسفت قبلت نقو بكل ةقدلعو ةموصنل ةقالع مت ةفلاب ةقذلعلاو ءىنت ىأ ةقلع :دنع ىل قبب مم

 سم1 ااا تطالب
 مهربأ ماقم مملا تغب ماقملا ماقملا ىلع ماقملا راتخاس ! نيث ؟ نيثلثلا ةماقملا حرش ىف ةقذلعلا
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 ١ «ةراشتسإلا حادق ُتْلَجَأذ ؛ نطق ْنرِفْحو ؛َنطِفلا ٌرِفْعَت ؛ نطَولا
 نال اتاف د: دالثباق ىو نقف ادهن د ةداسلا َْق بِرَتْعَأَو مك

 اتناووف راس ناني اذإ تح ملي مه لاو ال ٍقدُيَبَك
 "3 رعش : ٌقارغطلا لوق نسحأ امو

 اهم لقتلا ىرعلا نإ ُتْوَحت اَهِف 2 َيفَو نْنَتَّدَح علا نإ

 لمتلل ةَراَد اَمْوَي ينثلايقمل ىّم ٌنْلُب ىوأملا فرت يف نول

 دي ب أرقإ نسم مهنمو رفظلا ني ا ف ىلتخا دقو ةجاحلاب زوفلا رفظلا رفظلا متنيو جتنيو

 باصنو 4 دايلا تغب تدي 0 نم مثنمو رفظلا عقرو ءانلا جتفو 1 مضب

 ةياورلا لعم يقا نم ءانلا رسكو ءايلا مهب جْب أرقو رفظلا عضعب بصن دقو رفظلا

 . تفانلا تن لاقي اهلك متاهبلاو مغلا ةدالو عمجع مسأ جانتلا رفظلا هنم سوني ةانعم ىلوالا

 كياقلا# ماهل الا ةجوتنم ىهو جتان وهف تعضو ىتح اهجاتن ىو اذا برض باب_نم
 هَقاَنلا نيت ليق لوالا لرعفملل ىب اذاف نيلوعفم ىلا ةيدعنلاب ادلو اه لسالاو ءآسنلل
 اذا 3 ةانحبذ ارهم ىا اولق اندحأ سرف تت اذا انك نرال نب دح هنمو ةئاعضو ىأ |نلو

 رغم تملا لوق هيلعو لولا تن ليق قاثلا لوعفلل ىب
 اَهِتاوهَس ّلَع اوُدِلو ْمَهَتَأَكَو ريت اكايوا تك هناك

 اودلو غنأو زر ماتح تدل اهنا ليدل بوكر معارك لوطو ةسورفلا مفلإ نشل هنأ ىعيب

 ىدلو ىأ هدنع نونلا م م نجي اهنا ةباولا 55 ةنيبلا ماقا ولو ءاهقفلا لود ةنمو اهيلع

 ىهف اهلهأ اههغنأو ةقانلا نجن نيرذ ننأ لاق اههجاتن ناح اذأ سرفلاو ةقانلا نجتتأو

 ٠ فرعي ال نيح تدلوف اههجو ىلع نيهذ اذا ةقانلا نهتناو تنم اولوقي مو جوننو جتان
 نا ةديس نبا رحذو نونلا متفب ةقانلا نتن لاقي ال ىرهزالا لاق تان ىهف اهعضوم

 اهلا منت عرلاو نلمح ىا نفت لاق هنا ليلخل نع ىكحو ليبلق وهو لاق هلوقي ّ
 موقلا كنا 0 ىرهزالا لاق هرطق ىرك قح هير ىأ ةيناثلا رسكو كيرالا ءانلا فب

 لوعفملاو رفظلا سفن تَمَي رفسلا نا ةانعم ةيناثلا ةياورلا ىلعو مومو غّلبا تعشو اذا
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 7 رغظلا ن و ءاحلا رْسظحَو ءايلا مصب جتني أ ارقب نأ ىفو ةئلاثلا خ ةياورلا امأو فوزي لولا

 [همظعُمو اهو وهو رادلا رقم نم اذه هتمزلم ىا نطولا ةرقاعمر ةفيعض ىعف ابوصنم
 رسحر ءأفلا قفب نِطْفلا عينلا ضعب ىو ةنطف عمج نطفلاو اهحيرجم ىا نطفلا رقعت

 ىنم رقخنو قيجت هنا ىثظ ىفو رهظلا لفسا ور كيرقلاب نطقلا اهضعب ىو ءآّطلا

 قو عئاض هتروح ىف هرملا ليق !نهلو ناوهلاو لنلا تروب نيبلا ةمزذلم نا كعب نطق نطق

 رعش لاق نم نسحا
49. 
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 ل سما ال 6#

 ةيلمرلا نوثلتثلاو ةّيداحلا ةماقملا 7 ل( نات 0 2 ا

 ٍناعيرو « , بابٌشلا ٍناوُهْنُع ىف تنك لا 1 5 0 00

 و ند

 د 64 لا نيو الا رم قرط درعا

 نيئالتلاو ةيداحل ةماقملا حش

 نم ناولعف وا وفيكلا وهو وفعلا نم نالعتفا ناوفنعلا هلو ىف ىا بابشلا ناوفنع ىف

 نم نوكي نا لقحيو ققر ريغ ىلع ىرجو قْرُخ ةلاح بابتلا لوا نال قنغلا فورح
 اذا هتفنتيا ىنعمب ءىتلا نفنعأ مملوق اذه ىلع 00 ناوفنا هلصا نوكيو لادبالا باب

 وهو عيرلا نم نالعف وه هلضفاو هلوا ءىت لك ناعير بابللا شيعلا ناعيرو هتلبقنسا
 م00 المح مار ةرجو رلللا ايابل نم ءلصاو قع لك نم صلات بابللاو ةدايزلاو ءاملا
 باغلا ياغلاب ناننحالا ل ىنعم ىنم هيف امل بابل شيعو بابل لجر مملوق ىف ق

 قالدنالاو قولدلا بارقلا نم قالدنالا هدلب ىف ةماقالا ديري دوسالا ىوأم ىهو ماجالا
 لس ريغ نم جرخو هدم نم طقس اذا قلدناو قيسلا قلد لاقي ةعرسب ء ءىتقلا جورخ

 ءاعو وهو 2 ىقبسلا بارقو هنطب ناَتقا قلو اف هينعط ملوق هنمو قولد قبس هنمو

 نخقي ماعط لصالا ىف هو ةرْغَس عجرقُتلا ٌرَفّسلاْفْنَي هدلامْحو هومتاعم قيملا هيف نوكي /

 مهلوق نم وهو عفترت ىا غتنت ىتح اهولهب ىا اهُجِفْنَي فورعملا ءاعولا هب ىّقد مت رفاسال
 نناكو هراثا ديصلا غناو نيبنبإل قتنم ٌريعبو هىئري ىأ سصيبقلا ني ب نهانلا ىدتلا

 ها كامل ةمظعلا ىا فانلا كل امته كتب نحذل نيل اذا 00 ق لوقت برعلا

 ركل هلوق ىلع ىبم. |!نه هلوقو هيظعيو هك عسر كل هلام ٍغنيو اهرهم نحب ناك اًهاب

 لاق ىنعم ا !ذه قو زقاع نوكملاو دولَو ةكرال مهمَكح ىفو اوُمْعَتو اوت اورفاس '
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 رعش ردرص سم

 وعش م



 ىاتثلا ل

 قاطاح مقل
 ملاعلا يشلا

 ب نكي فب ل مسقلا دح ىبأ

 يريرفل
 1 ال

 هللا دابع رغصا ريقلل حبعلا فيلات

77 +0 

 عبط

 ةسورحلاريرزاب ةنفيدم ى

 ركازلو زيراب ف



 كاان ظقك

 ا ا

 انثمللع نأ تك 0 ام تيعوو ,هءكلب د لاق

 لا تردايبن :تيقب ع ةقاامرملا ن نإو دور وبأ
22 

 ىباقم لم تلظو , هتقكح نم هتلكاوم 0 / متكاصم

 0 ,هطافلا رد نم : .قتكشوفخأو 0 0
20 0-0 

 مح ا موي 00 لثاملا وهو خيرا عال جرح جوع " ليبألا رتل بسكلاو
 ةسمقل عبشت ةفعصلا مث ةرثعلا عبشُت ةعصقلا مث ةنفجل عاصقلا مظعا هتفح نم ردك ىأ

 نو م ءهلوق ل ل سيف

 را ب ل هل ناخد ال ىذلا بهللا ظاوشلاو ل هيلا

 لمألا 3 ىفو ةفىص نذالا ىهس امل هنأ ىرت الإ ةراعتسالا شرت باب نم انه هظافلا

 ميشرت ىلع لوقلا نقيس قو ةغذلبلا عاونأ ىنم انهو ظافلالا الا ةرولا ا ةرىلا 1

 لا 00 مسا

 5 نيرشعلاو ا 00 ل 3 هحاضببأ قيس 0 بارغو بعنم

 هيرركلا تاساقملا باتك نم لوالا وول مت

 ىناعلا وز هولتيو



 م/

 تب مقاما ل

 . وسو كيج ا ييعم دو دل

 م جورم 82 كلا ٍليِبَسْلَس نم اهدرو

 م جورتبو ع ميدل اهوغيو
 : عهسلا اهارمو اه انتمي ماسك نشبكك

 , جودشلا باجتت.ع نيح اهفابير ريفازاو

 . ٌجورَس ايِنّدلا 0 برم لاق اها نَم

 , لا اهنع ىنَحَّرْحَي دم ثيقال ام ُلْثِم

 . َجِيَيَرَف' اًمَح مط ىجت د

 / جرم طخ انييطَح 00 لك وفو

 تت ا .قيعفلار علا 0 ُح ىتنم اذا بد نسعي ةابدلا

 0 مهيناغمو اهونبو 52 ىأ جودبو جمبلا ىنِعْرأ لاقو ىور دقو عمسأ ىف
 0ك لد اهريسفت عرق رمت يتيما ولت نأ ذو رعتلاز ٌقللا ةعنص نم ءيف !نه هلوق جوربو

 هاا عي يملا لا اب ًةقت
 رعش رعاشلا لوف مظنلا نمو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل ر راهنلاو ليللا

 مرسلا فرَقغَأَو ىنِجَأ ٍهِيَهُّتَح دزوو ةينغن د15 ىلع ئدلاراقفأ تلا

 رعش ىريرأل لوقو

 /م/707 2  نافجلابو نوغجلاب ارضا راقَو اهيِف ُيِراَق نِمْمَكَو
 هماثقملا حرم ىف ةحاشيا رم !ندحو ةضاولا؛ايرلا اهايزرا ةحفنا اقبح , ١ تيدرتلا قمنا نكو
 دف نيح نال انقر هده |ذيحو دنيز !ذيح ليقع ثتولاورككدملا لع ىرجا هنر هنلاتلا
 نجاولاف لاو لعافلاو لقفل هيلع اع اجرْطَتر نحتاولا رج اك .اعم اراص قح نب طلخ
 اهنع سعبي ب ىا اهنع حازني عطقنتو نىنسكتت ىأ جولتلا ياغغت ىنيح < ننخ * نيح

 عمج جولعلا جولعلا باغقتا ريغ نم هقلح ىف ءاكيلاب ىكابلا سعي نإ جملا يشنو
 رامح ىَقن هنمو نيدقلا بلصلا اضيا يلعلاو مورلا راقكح ليقو معلا رافح مو لِعلا
 مف ىلاعت هلوق هنمو سيتلملا ليقو طلنخلا جرملا جرم نا هنوقو هندشل الع شحولا
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 و اا سو ياساللا
0 

 2و: هد همس ىف ]حل

 تتاح ؛فجرلا نم ثررقو ءفّصلا» نم تلكسنا ءهتَضور ىف
 1207 لل لاقف, ٠ ىلع قرط اهب مَ ةرطتو ,لإ ُةَمفَل يَشلا نم
 اهقَلَح ا 0 مركج هيفدوم ةرشاعم:ترَشام الب ةمَرَي 4

 ا ,افاتر تسل )الو ءاقاك تفقد ال ءافارشإ اهقْيَطو ءاقابط

 ليفتح ؛كابش ثيم ندا نمو « كابص ّبَحَم ندا نرش
20 

 ,عمدلا فرزنتسا اذا دع ءارارحم ءاكبلا لشرا ءارارم عملا

 مظن 2 عمسأ ىل لاو ءعمجل تصنتسا
7 

 قصانت تواسن ىأ هتاهج نسل ىف نفصانتو را ةماقم لا حرش ىف ىفاطلا ريسفت

 ًةهياشتمو ًةيواستم طامبلا كلذ ناهج ناك ىنعم او هسفن نم اضعب معضعب قصنا ىاموفلا

 َْق ىو ضومزلا عسرف للا مك ةضبرلا هتضْبر ىف ماعط ةدايزب ةهج صخ ام ثيحب

 امإو ةدحاو وعم ىف اواو مق سيق :ليقم ةصيرلا ليلخلل باتك ىو ةلادلو ةئيهلل مما لضالا
 دك ا ا نع نيرتلا نمرتعكملا :ىطقلا ىف يك مدلاب جررلا

 نقع نأ فاضملا فذح ريدقت ىلع ىمو |ذكف انه تيور نقو اهتدَج ىا رسكلاب بنرا

 نفقفثا ىا نناخ هءبطنخي ٌئرايرمل ءهطبض |نكه.ءارلا "معي ةي ءاررلا نع ليق اهتياور

 لمي الو هكقل رسيملا ىف موقلا عم لخدي ال نم لصالا ىف وهو مّمللا ليلا مربلا مرب اي

 ىا اقابط اهقلخ هب عفتني ال هنال كارالام ربب هش مركهيف ام مرب نالف لاقي مزغلا

 قنيطظ ةءاضالاب نا قارش ةالاب اهيع ىا اقارشا اهقبطو ضعب قوف اهضعب نتاومبلا قلخ

 لاك ف ريشلاب لاق ايه ىاءافاخ تقذاال ضرالا عيمج هرطمب باصا اذا اقيبطن معلا

 اولا 3: هلعم ىَرَح نب لشهنل نقناو بارشلاو ماعطلا ىف قامللا
 قامل نم مّياوَدل قْسَي لَو ءآر نم بِي حال ٍقْرْبَح

 انوا اساول مهدنع انسل ام لاقي اقاقر تسل الو ىتطعلا ىهو ةصاح عج مئاوكلو

 ىيرد نبأ نعو لكأتف ' اهريغو تاوذلتل عيتت نا وه سوللاو ايش مهدنع انلكا ام ىا
 عضوم بدم لا: كابتن ىإ كابص يدم كيف ىف كناسلب هتردا اذا ىف ىف ء ىلا نسل



 باسو س
 :اًراركو اعاقصو ءازراكعو افالش قادصلا نب اهل ل5 حقو

 َهَلَِيَع ٌمُفْح نإو , هلي مكلبح اولِصو,, هلثم حاكتإ هوك

 هللا, فجتساو اذيتف . لوخ لومأ ىو هلضق نم هللا مُكيِنْعُي قوَسف

 سرحيو «مككست بطاصملا ىف رّثكُي نأ ةأسأو «مكلو .ىل عطعلا

 كحل َمرْبأو , هقَبَطَح نم ُمهّشلا تع انف , مككمَد بِطاعَملا نم
 :راتكإلاا َدَح قرغتسا ام ءرائّتلا نم طقاست ؛ ةيبطط د

 مدقيو ؛ هلدالد تحب ةيشلا سمت مث «راثبإلاب معتقلا ىَرغأو
 - هو

 نيكو ولا( 2 را نسبت ف مان نب ثراخل لاف , هكذارأ

 قو ماسخل ندع اهكرمت ةرعكو اهبارطتقا ىأ اهعاره ندع اهفاعضاو يح تكل ا
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 ,” شير لسالا ىف شارهلاو ةرثعلا نم شوهنلاو عافترالا ءانعمو اهشاعننا يذلا ضعب
 زاكعلا ازاكعو ىنيّدكملا ناسلب ةالغيلا هبه قالشلا اقالض ضعيب ممضعب بالعلا
 قلدروبأ هرحد دقو هاك ئوكلملا آد عاقصلا اعاقصو نب نح هلفسأ ف ىدذنلا اذا

 1 دع لاق نيسلاب ةيناساسلا هت َلْيصف ق حر

 37 0 ْىِيَأِم 00 0 قف لعل ىرت

 نازرج ىلع َعَمْميو 0 ديد 0 ا قّيضلا زوكلا ق وارعلا

 لبق نم ناك نم لك نتخل نقخل زوكلا انه دارملاو برعم ما وه ىرعا ىردا الو لاق

 نم ءهتقنبا جوز لجرلا نتخن ةماعلا دنع اماو برعلا دنع !ذكف خالاو بالا لثم ةأرملا
 نا نعي راثحالا ٌدح قرغتسا ام رصن هبابو رثن نم مسالا نونلا رسكب راثنلا راثنلا
 نأ هسري ليعبلا عضلا ر اثيالاب ميحتلا ىرغاو ةّيقب هنم قبي م ىتح ل بعوتسا كلذ
 ىلع هضرح مهراثن ناكف اضياوع رثن ىح هريغو قرولا نم سانلا رثن ام نسفقتسا ليخبلا
 لو عمج وه هلفاسأ نم ضرالا ىلب ام صيمقلا لذالذ هلذالذ يعي هرنا ىح كلذ

 لذالذلا ريصق وه ليقو ةغل : يال ا روسكوو ىو الا لاذلا متغفب ٍلذلذو مَقَق مقفق نور لح ىلع

 موقلا ةجرع ةمايقلا موي هموق مدقي'ىلاعت لاق لذارالا هموق مّدقتي ىا هلذارا مّوقيو
 قبس دقو هوخباط ىا هتاهط هيلع ماقي ام ىا هيلع جّرعي ام ىمو جيرعتلا نم ةجرعلا
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 لاقف را كاكا ىل ٌلسانَتلا نَسو ءاوُفَفَعَتِل حاكنلا عرش

 قنا ركَد ْنِي , مكادفتح انا شانلا اهيأ اب اوُمِرَعَتِل هتاحس

 جالو « ٍجاَرَّدلا كااذمو :اوُئراعتل لئابقو اًبوعش كاع

 , حابصلاو ٍردرهلاو جارلا كفإلاو «حافولا مجولا ود ءجارخ نبا
 سبنق ؛اهلعب 5 اهلقاةطبلَس بطخي“ افراز ماربإلاو

 )ريس ملا لاا نسيت أ َتْنِي

 ءاهشاره َدْنِع اهشاغتناو ءاهشاعُم ىلع اهشامكنأو ءاهفافسإ

 اهيلا اوُبِينف اهيف نونيييو ا هْنوُنِطَوَتْسُي ءارقفلا ءالوه ناكو لغتلا ِديِرَجِيب ةفقسم
 تسلا تاقبطلا نم ىلوألا َعرطلا تعَشلا ِفاَّتَكلا ا لاق لُياَبكَو اًيوعَش مكاتلعجو

 0002 7 226 لاتلاو تسلا نطبلاو ةراملاو ةلييقلاو يعملا ىو برعلا اهيلغاملا
 عمججت نسغلاو ذاقالا عيجي نطبلاو نوطبلا عممت ةراعلاورئامعلا عمجت ةليبقلاو لئابقلا
 ةليصف ساّبعلاو نحت متاهو نكي فدو راج سيرفر لق .و يعش ةهبزخ لئاصفلا

 جاردلا وبا جاّرخ ىب جالو جاردلا وبا اهنم ٌبٌعشن : لئابقلا نال بوعشلا نيمو
 ريثكت ءآنب وهو ىّشملا وهو جوردلا رثكىا , رد كلوق نم قّسلاو ٍفاوّطلا ةرثكن ع ةيانح
 لوخدلا ريثكلا اهتاتعمو جارخلو جالولاب دارا كلذكو لاوسلا ىف هيعسو هفاوط ةرثك هب دارأ

 ىلا ماربالاو" جايا نود اموهو بلكتلا يره لسالا ق.ريرهلا ريربلاو .٠ جورالو
 د سلتا نم ناسللا ةليوطلا ةباقتلا ةطيلسلا اهلها ةطيلس . عيدصتلاو راجتالا
 نوكي نأ لقعو ىنعمب طرةلاو ةطيرشلا هحارنقاو اهجوز ةبولطم ىا اهلعب ةطيرشو
 هلثمةناوما .نوكت:.نا جوزلا طرشي | جوزلا هطره امك ىف ىعي ةطورشملا ىتعمب ةطيرشلا
 هِطْرَع قكو هنأ همر نيب ما 806 ىف ءلوق |فه ريظنو هطرش لصح دقف ةيدكلا ق

 اهتّرحل اهنا دارا ةلفسلا ىأ سبقلا ىنم ةناكو ةازكا مبا سينقلا سبنعلا ىلا يب سيئ

 اهفاقلا نم نم سوبعلا نم هقاقتشاو سسالا ا نم سبنعلاو هب نرم ام قرخن ران ةلعش ةلعش

 ءدموألل لئاسلا ىنفل حاحلالا ىاحمالاو اذه ةراعتسا وهو هب ىليغتل ىطغتلا ءىقلاب فاقلالا اهفاحاب
 املا نت انعسالاو 3 ةزواج فارسالا اهفافسا ىف اهفارساو ذدرلا لثم ندا سل
 ضرالا نم تنند اذا ةباعلا ا لاقيب ريفدل كنا رمل وهو فاسفسلا نم هيف ةبغرلاو

 شامكنالاو عارسالا شامكنالا اهقاعم ىلع نع ةيندلا لامعالا لوانتت اهنا دارملاو
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 سابو 0

 4س هذرتن  تافداصتلاو ىيِفَدَصَتْملا ىزَحي لإ هل َكيِرَش ال 0 هللا الإ َهَلِإ

 رمفصسلاو 3 ْحَهشأو 2, تاقّحلصلا يربو ابرلا ل
 " 2 ةرانرل 0 دبع

 اساس ف

 ءارقفلا فصَنْنَيو ؛ ءآيضلاب ةَفّظلا حنبل هّدعتبأ «ميركلا هأوسرو

 ضقفخو :نيكسملاب مَلَسَو هيلع هللا ّقَص ققرف :ءاينكألا نم

 الجس /رثر 6 5 َنِضَيو , نيرمملا لاومأ 3 قوقل ضرفو ؛ نيكتشسللا ةكانح

 هيطخأ َوَلَص هيلع هللا َلَص ؛ نييك ىلع َنيِلقْلا بحي 1 ا
 0 هللا نإف 6 اننا عقلا لشأ :ةاجفسا ىلعو , ةقلزلاب

 مّلعت دقل مفلا يق لاقف كيف كروب ص هل لاقف راد باب ىلع لأس اًيبارعا نا ىكحي
 ةّين اهرضحي ال ةوعد ىلا هدا مكلكو لاقف كيف كروب هل اولاقف اموق ىارعا لأسو اريغص رشا
 ةَّفَصَملا نخأي ىا ءاينغالا نم ءارقفلل فصتتيو ّقحلاب لطابلا ىا ءايضلاب ةيظلا عديل
 ةفلرلال هيلع هيظحت' عضاخلل ىأ نيكسمللا ءاينغالا نم ءاريفال ةركزلا نخأيل ىنعي لوعلا ىأ

 هقلضصف ىاكزيغ قع لجرلا تيظخا لاقي للسرل)؟ نم ءانب نم كع اي هل ىأ
 ةيرقلا قلزلاو ةفلزلاو ةيلاع ةناكم ىا ةوظح اذ هلعجم ةولص ءانعم نوكي نا لقكو

 هركذام ىلع مالسالا فايضا مه معلص ّىنلا باها نم ةعامج ةفصلا لها ةفصلا لفأ
 سهأ لوسر اي كيبل نلقف ةريره ابا لاقف سا لوسر رم لاق ةريره ابا نا ميعت وبا ظفاحلل

 لاعنالو لها ع نوزلقاالو مالسالا فايشا ةفصلا لهاو لاق معداف ةفضلا لها ىلا قال لاقف
 ميلا لسرا يده ءثتا اذاو ايم اهم لوادي و يلا اهب تعب ٌةقوص معلم هنا اذا
 15 معو يذلا ل . مق اذا لجرلا ناملاك ورم ىنب د :هط ىنعو اهيف مكرشأو اهنم باصاو

 نم تنك لاقو ةفصلا باععا عم لزن ىيرع هل'نكي م اذاو هيلع لَرَت فيرع ةنيدملاب هل

 نيلجر نيب قلا' نم نم موب ّلك لوسرلا نم انيلع ىرجي ناكو الجر تقفارف ةفصلا لزن
 نم سان نيب ةقصلا لها نم اسان منق ىمما'!ذا هدا لوسر ناك لاق نيريس نب دمحم نعو
 ةقاالكتلاب نهدي 'لجرلاو نيلجرلاب نهني ؛لجرلاو؛لحرلاب بهذي لجررلا ناك باكا

 ايو عيقعي نم نيناقب ءلها ىلا ةليل لك عجري ةدابع نب دعس ناكف ةرشع ركذ ىتح
 اا رحل فورح بينرت ىلَع ءأب لولا ةيلخ ىف هاللي | مرحذ ةريتك ةعامج

 نوويري ' قتعلاو ةادعلاب معي نوعدي ٍنوْلْمم كَسَْت يشأ“ اعن هلوق لزن م ا
 نها ى ةنحلا كنا نلت ئتعلاو ةادعلاب بر نودي يدل درطت الو ةلوقو ةهجر
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 ةتلسم حمو :«ةحتسم ىلا فلدزأ ”هتككمل ءاضوضلا 5 كك ََك

 -عو 22و ,لاوملل عِحَمْتْملا ,لاصفإلاب يِدَتْبْملا هلل خم لا رن ءهدَيب

 عرش ىذلا :؛لاماألا قيقحتل لموملا ؛ لاوسلاب هيلا برغَتملا

 ايار ىلا انذلتو ,لاوسلا رهت نع رَجَنو املا ُ 0
0 1 

 ق "501 نيالا قدس 85 َلاقف 0 دباتك ىك 2+ 70000

 هل هت #

 نه قزر ام ىلع دج «عورسجملاو لكاسلا ؛ م ولعَم 0 مهلاومأ

 ال 5 ةدهشأو ,ةين الب ةوعد عامقسأ نس ه5 دونا , ةينه ذعط

 ترادل ىيب ى؛هريسفت /نهو ةفلخضلا تاوضالا ليقوئايصللاو ةبلكل؛ ىا"ءاضوصلا' - ةلمضلا
 كايد. م46 2ك _ رعش نادخح نب

 ءاسوش مل ت50 لا م لكك فمع هرم اوعخا
 ءاغر قاذ لدلح لكك لاههتشت نمواييخ واؤانم نم

 اربلطي نا ريغ سموا هرقيفسي نا ريغ نم قزرلا دابعلا ىدعي هنا ىعي لاضفالاب ىدنبمل
 هرجز اذا ةرهتناو هرهن رهن د اف َلياَسلا ام اماو ”قاعت لاق لاوسلا رهن نع رجزو _قزرلا هنم

 ىئدلاوفأ#ناقلا تعا نانلا "لاو لأمن لاق هلاوس ىف ّدجحلا لئاسلا ىا رتعملا عناقلا
 هب قزتلاو هل عضخ هيلا عنقو اعونق عنقي لجرلا عنف هنم لوقت ةلئسملا ىف للوعي. لسي

 مورحلاب ىنع مورححلاو لئاسلل ١ لّئسي الو ةلئسملل ضّرعتي ىذلا وه ٌرتعملاو هيلا عطقناو
 لئاسلا ليقو لاوسلا هحرعب قززلا نم مرح هناك لبسي ذلف ةلّيسملا نع ققعتي ىذلا

 مغلاو رقبلاو ةرهلاو بلعلاك قطنلا ىلع ردقيب ال ىذلا مورحلاو ولمس موا اولأس ءارقفلا
 لوق ىه ةّين ذلب ةوعد عاقسا نم لكوي ام ةمعطلاب ىنع ةينه ةمعط نم كلذ ريغو

 ىف !اذه رتحكح دقو هل ءاعدلا ال هيلع ْدَرلا كلذب نودصقي كيف كروب لثاسلل برعلا

 افنا هليعتسا نيك ىودعلا شييرش ىلا ىرت الا عفدلاو ٌدرلل امنا ةولعج ىتح مالك
 ندعم ا ف

 نيكسملا ىلع ْدرلا يرش نوببَر ةبح زوجت بر رعرسلا
 اك )ودك نلذ ١ يبكي اكزوب نأ نك 5-0

 فيزالا



 ل إلا 4

 ل سانا -- و

 ىذلا اّلِإ , لسجل ّرَمَألا موّملا ا لجبل دفعلا انف تع

 0-1 0 حاف 0 دك ف بو ؛تاَجحو لع

 0 , هَدَماَعَت ايار 90 اوت لأ دكق -
0 

 1 ة/همراس تاه قل اهلل نابلس ةدزكو راهسا اعيمج نيجوزلا تيب لهال لاقي دقو

 م 1 عرضشمو متعانص عضاوو مسيئرو نيلئاسل نيلئاسلا سأر وه ناساسو هلهاو مّرَح لجرلا ةمرحو
 2 أ نذلف لاكي ىذكتملا ذاهتلا ىنيذ ذاحعتلا ةودقو ىيذاتسالا ذانسا هلوق ىنعم !نهو مقيرط

 اه7 هلو مسفر قي ليفرا نوح ردو نيكل رق نمر اهتم وه مميلع 9-2 ملئسي ىأ نانلا نقي

 هع اذا هنيعب هنحم علوق نم ميديا ىف ام ىلاو سانلا ىلا هرظن دّوحي هثال اذان لئاسلا
 مرو 4و ال لئاسلا ىنعس الّمقلا برعلا مالك ىف ٍتَأي ملو اهب هباصا ىتح اهب ةامرو اهّدحا
 سيرا ممقلا باوج ىف عقو اذا ىضاملا نعت نأ مدا لا ! لجيملا نقعلا اذه نقع

 ر , ١ هر هل ىفلا نيرفلازاصيارغالا, سينالا ٌرعالا لقعلا ل691 ويلا اذا قاب" لاعسسالا
 .]يحتا7 ىفوا اهنم تالث ىف وا اهلك سرفلا مّئاوق ىف ضابب لجل سرفغلا ةهبج ىف ضايب ةررغلاو
 1 عضاوم اهنال نييوقرعلاو نيتيكترلا زواجي الو عاسرالا زواجي نا دعب رك وا لق هيلجر
 روبحللو روزملاب قومملا صم ا طويلا لكلا رغالا مؤيلاب دارا :دويقلاو لحالتل ىو لاكفا
 ىلا عجار اوراشا ىف ريمضلا هيلا اوراضا ام اهتفاسم عطقو دالبلا ىف راد ىا باجو لاج
 ىا هيلع صوصنملا ىدانملا ىلا عجار ريمشلا اذه ىلعو هيلا راها ام ىور دقو ءامحالا
 00 .راهنلاو#ليللا:ىا ناولما كا لسا باجو :لاج ىلا وهو هيلع كلا
 ناسا ركدسلا ءنماغت نايتفلا رونو ةرشع / ةيناثلا ةماقملا جرش ىف ةرمسفن مدقن نقو

 ترّون لوقت مزال ةرجتلا ريونت نال رهزلا وهو روّتلا نم سيلو ءايضو ارون ءاسبلا هانعيف
 ناديدجلو نايعفلاو ناولملا ناهبسالا ةزمح لاق اهرون نجرخا ىا تراناو ةرجتلا

 نايتفلا ىفاريسلا لاقو راهنلاو ليللا ءامنا نايرابتملاو نارصعلاو ناعرصلاو ناّدجالاو
 نموه تنزشاكس اهب نيقلا هبشي رهزلاو رملا 1 ةرج ةماغتلا ىتنعلاو ةادغلا

 0 1/7 ةقربمل سفانطلا ىهو ىارزلا ةدحاو ةيبرزلا هتيبرز ىلع اضعب مهضعب رشب ىا ةراشبلا

 سفانطلا ىف ةثوتبم قارزو "كات هلوق ىف ٌىَزيِرُعلا لاق قرافلا ليقو اهتعنص ىلع ناكامو
48 
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 لك 10 دلع لع 1

 م 149 4: 0

 ل مههالاهإا +
 9و هسد

 ركل 00 0 0 روف نم 0 0

 اهيف اذاف , صفقلا روفصعلا 2 امك .,صصغلا اعرِجتم رم راجلا

 فوتو , ةقوفصُم قرامتو , ةّشورْفم ٍسيانطو , ةشوقنم كارا
 اهإ 1 تح ١ نص ع 5-0

 نيب سنهبتيو ؛ ةظدرب ىف اس كلا ليف دقويب ةدوصوم

 110 1 دام دا رد اهنلا هام نبأ دنأك شلح نيخ : ةنَدَقم
 ال ؛نيداكتلا ةودقو , نيذاتسألا 0 نا 0-0 , هايل

 ذلو د ا اا راسا سكم

 نهقتسا ىا ننضتسا طقلا لاحمالا ىرملا لاحتاو ماعط ةفايضلا ةنذه ىف انل لصحي
 0000 لارتو 0 رت داس ست الل

 ئيرافلاب اهل لاقي طاسبلا نم عون كو اي ءآطلا رمكب ةسقنط عج سفانطلا سفانطو

 ضعبب ىل | اج راع مضَو "ا ل اذا قصر نم ضعب ىلا اهضعب ةمومضم ىأا

 اضيأ رتخيتي هات هر سهيبتي ىورو رتخبتب ىأ سنهبتيو رتسلا وهو قبلا عج ىفوهتلاو

 : م همدخو ةناوعأ نيب ىأ هن نضح نيب قسد سيبيبلاو سهيبلا ةيشم ىننم كاك

 نمد سيقلا ىزمأ ىب ناهنلا نب سيقلا ئىرما نب زذنملا وه ءاقلا دام ىنبأ ءاهبلا ءام 1

 0 ا ل ال حام نب رصن نب ىدع نبورمحع
 انايحاو قنروخل نولزنب اوناك برعلا ضرا موخت ىلع ةرساكالا ءافلخ مث نيذلا اهكولم
 اهتسحو اهلامحل ىال نب نيف طساف نب رمل نم كرما ركلا روتملا مآ املا امو ةريدل

 سحاأ ال ىنملا نم جرخ ىتنلا ءايقبزم | ىدزالا ةتراح نب رماع نقل اضيا ا 2

 رطملاو بصل ماقم هلام مثل م اق هموق بدجأ اذا ناك ءنذل داما ام ىمسو مرعلا لع

 ارم مر ءاعنإ امر ل اطل ع ءامدلا ىام ويثير ىطملا ملا ”مينأب ل
 ةأرملا لبق نم راهسالاو همضو هوخاو ةوبا جوزلا لبق نم امحالا ءامحالا لبق نم. مأنتلا
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 رادقألا ٍفِرَصَم هيلع تمرزعشف ٠ « سلايل كلذل ٌندَمَع و كل

 يي هس ناس - ني د مبا

 الو « نْيَعم كلام اهل ام لاقف ءراّدلا هذه ّبَر ْنَم ٌقَعَرَعُمَل /

 ةجلوو ؛ نيزورّدملاو نيِفَيَقْملا ٌةَبَطصِم 4 اَنِإ ءنّمَبَم 08

 ةلَص تن: لستع هلل انآ سفن ف ل ؛ نيزولج و

 عوممجلل نال رظن كلذ ىف نكلل نسح حمج ىف نساسلاك س ايف ريغ ىلع سن عج .سحانملاب
 نيززراتسملاو نيفيقملا ةبطصم برعلا ىنع لوقنم ا عومسم لا ودعت دل ةيسايفب نسيب ىلا

 نع ةيطسلم نحارلا نهنملا لوح نيكاكدلا يطاشلا لمجتلا قو ءابرعل كا 1
 ىقملاو هّيبرع ةملعب تسيلو نولئاسلاو ءارقفلا هيف عقتي عضوم ةبطصملا هريغ لاقو ىزرطملا
 ليقو كيلع ىّدكي مث اذك عشوم ىنم اناو نالف نب نالف انا لوقيو كاقلي نم لك

 راثا نوفيقي نمذنلا مه نوفيقملا ليقو اهعّيتت ىا ضرالا ىّيقت علوق نم نوعّينتملا نوفّيقملا
 توكف لثم هتعبتت اذا ةرثا نقف ملوق نم وهو منم نوبلطيو غل نوعدي منوعبتبو سانلا
 عراف وهو نيوعنلاو ”حاوأرملا لع: لثم ةسينشل ممانضلل سرعت ئدنلا وه رو زةلاوةرخأ
 ىارعالا نبا نعو زوردلا ةرتك نم هلقم بايت ىف امل بوثلا زرد نم هلصا ليقو برعم
 ةيسرافلاب بردلا مّدقم ىو هزاوردلا ىلع سلجي ىذلا وه ليقو ةَزْرَد دالوا ةلغسلل لاقي

 ةيسراف هيك ىهو هزوبرد نموه ليقو كلذ لعف اذا َرْوَرَد نولوقي ةيدكتلل اهبلع رودبو
 ةليعف لخدملا ةبهلولا نيقشقشملا ةبهلوو ىط ىف صألا وه !ذهو ةقدصلا بلط افانعمو

 ةّحد ىف دعصيب ىذلا قشقفملاو ساحر لجرلا ةناَطيل منا اذه ريغ ىفو جولولا نم
 هل لاقي ىذلا وهو انيب |!ذهو اتيب اذه نشنيو ىرخا ةّحد ىف رخآ هثازحب نعصييو

 قشقش ىرهوجل نعو ىزّرطملا هرشف |اذك نوصلا ىعو ةقشقشلا نم وهو :ديروش ةيسرافلاب
 بحاص رشف دقو نيقسقسم لا سنلا ضعب ىنو هتوص يق قشقشي رئاطلاو رده ًةقشقش لحفلا

 نعو باوصلاب ملعا هاو قشقشملا ريسغت ىف ىزرطملا حرش 0 ءانلقن امب قسقسملا قربا
 مدلك نم ئسقسملا ةيويركل تافاقملا نم ةثوعللا ظافلالا نم شغاله نرش ناكل 2
 ىو ةقزقزلا نم نوكي نا زود مضحي لاقو ركملا ةهج ىلع مالعلا نيل هان 0-0

 ىور دقو اياز نيسلا اوبلقف ٌرَقَو َرقَس ىف اولاق امك نيس ىازلا نم لدباف ةعرسلاو
 رم سقو ءقق لك نم ىدرلا 7 قاسفسلا نم الا ةلمملا نيسلاب نيفسفسملا 0

 نيب زولجع ىذلا وغ زولجلا 0 لاق نيزولجلاو ؟ةورمعلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا

 38 ةباسلا ةياعلا لثاك 8 ىذل 7 ا 8 قو 3 هباهذ 0 قخي اا ىدي
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 ةَوالَحب زوفأل ,طارفلا َعَم ثرس ىأر لع اماشبلا ةعيما ىضوخ
0-6 

 : تانويعلا ةٌةباكم َحعَب انيسمان طامسلا هلع روحو :طاقللا

 ءاركيلاب اهينابل يش ءآنفلا ةعيسو ,ءانبلا ةعيفر راد ىلإ

 ' جلا مادقألا انمدَقو. :لويحل ِتاوَهَص نع انلَرت اق :ءانيلاو

 عب فراخ كلكم ؛ ةَكرَُت رامطأب لَك مريرعز ككل
 مس يل ل

 اوسع ككارف# ةفيطل ةككد قوق ؛ ةَقيِطَق ىلع صْخَت كانقو

 ,سحانملا َكلتب رْيطَتلا ىناعدو ,ةقيرطلا خه عارعو ,ةفيحكعلا

: 0 
 ىنتدحت ىنيرشعلاو ةعسانلا ةماقملا حرش ىف هريسفت ّرم دقو بلك ةغل فلاب كالملاو هسرُع
 ءىتلا عام نم هلصاو هلوا ءىت لك ةعيم طاشنلا ةعيم 2 قوسلا وهو ودل نم ىننقاس ىأ

 ل لا لعمان طولا عم .سرزفلا ىرج لوا ةعيم او لاسو ىرج اذا

 امّدقتم ىا اطراف انل هلعجا رّمهللا ءاعدلا قو ضوتلل ىلا مكطراف انا را سلا هيلع لاق
 كعكلا نم.نيرضاحل سرّعلا ىف رثني امم ىا راثّتلا نم طقتلي ام طاقللا طاقللا ةوالكب
 لصاو ناويل قص انغام طامحلا طامملا ءاولح تملا | مسرع ىف برعلا راثن ناك ليق صييخلو

 نع ةجردلا عقرت ءانسلاو لاما ةرثك ءارثلا ءانسلاو ءارثلاب قٌقطسملا ءىقلا طامملا
 اهزيلهد هذلعا ءىنت لك ةوهصو اهروهظ. اهروهظ نم ناسرفلا نعاقم لويشل تاوهص لويد تاوهسص

 بوش وهو رمط عمج رامطالا ر رامطاب كلج . ازيلهد سنلا. ضعب ىفو بّرعم راف زيلهدلا
 اور لاق انوع نا الكر نا لكل غلا نيلي اك اكيلم ىإ كالت ةلوقو قيلخ

 قربلاب عام ىا لزكم باح علوق نم اعلم هانعم نوكي نا زوجو روّثلاب ةفوفحم ىأ
 اللا لكييقرلا وهز فرع وج .نراضلا قراب جانلا وهو ليلحألا نمالجتتم ةانعمو
 هيمست ىزلا وهو راقلا هيف ىنتجي ىا ىّرخي ام لصالا ىف وهو هماعط ىّدكملا هيف لعب

 ةماقملا حرش قا ةفيطقلا رحذ قبس دقو لمخم راثد ةفيطقلا ةفيطق ىلع ةفاكل برعلا

 ةقيعتلا ناونع ينعمب ناكدلاو ةحدلاو ةريغص ىا ةفيطل ةحد قوف ةرشع ةنماثلا
 حيذلا ضعب ىفو ككل 1 ىي رطل م وها ىارقو , راذلا زيلهد نع ةياتك!نه هلوق
 سك 11 كل كلبي ٠ عادرلا لاغلاب مواشتلا رّطتلا رّيطنلا ةفيرطلا ةعدبلا «نه كس

 رامطالا كلت ىَقب اصناو ةداعسلا ٌنض وهو سحب نم عضوم ور سحفم عمج سحجانملا ليق
 دارا نوكيي نا زوجي ليقو ءاولحو اراثن مهدنع نم نجي ال هنا نظ هنال سحانم ليبانزلاو



 ل مارس  ّقةإل

 ين ةكمامملا ٌلافجإ اهوح ْتَلَقِجأو , ةماعنلا نبا ر 0
 1 ها 9 022

 0 تفل , 00 0 0 .اكما دعب 6

 .ليلفا نم هرج لم تي د م

 م

 ةبصعلا نع 1 ةَهْزَملا جاتا تا ليلا خداسمك ةبصع

 !دويشم كالمإف ٌحصقملا م دوو موشلا 9 ليقف ةيجمالاو

 ةفاعنلا نبا ةماعنلا.نباارهظ ىلولحاو ىرورعا الا ايّدعَتم لعوعفا مالكلا ف

 ةارع نتا و4 لاف نم اههعمج دقو سرفلا ليقو قيرطلا
 ءَماعَّتلا نباح ةماعت نبا ىلع بكر طْنَو ةماعتلا َنْبا َتْبَحَر

 ىف ارعوسا اذ١ اولغجتو اولغض او اولغجاو ا ارشالا لافجاالا فاعلا كح

 4 ءىت لك ىنم برهي ليفجا ميلظو نابج ىا ليغجا لجر هنمو برهلاو ةهيزهلا
 ةماحلا ةماقملا هك ىف اهركذ رم دقو اهيلا نولفجي موقلا نال ةماعلا ةوعدلا ىلفجالاو
 لافجالا ىيضا امناو عرساو ٌقخا نئنيح هنال هءام قاره ىذلا بالا لفتلو ةرشع
 0 00 ا ىدعا لاقي كلذ ىف لثم سنهل اذه نال ةماعنلا

 ناركتلا' ناوقتلا ,حابطصالاب ناوشنلا ىلع 'تيف:ةعلابملاو يل ةةهيودوا جوارلا تلكلا
 قاقنتب ناروتو يرلل ميصا اذا ! ناركتلا حّرف حرف هنا ىعي حوبصلا برش حابطسالاو
 و معصلا رظتني ليللا ىف قيرطلا ليصارار نمو رهظ اذا حبصلا سفن ع حايصلا

 فاطقلا مسالاو افطق ةبادلا نفطق دقو ءىلعب ليقو وطقل رصاقتم ىا قوطق سرف ةروهظ

 ١ رعش اًبيدنج فصي ةّمرلا وذ لاق افوطق هنّباد نناك اذا لجرلا ىطقاو
 00 ا 9 ترج اد لت ٍفطقُم دلْجر ياكم يي اوس

 6-00 عاجتتال ةرعلا غلا د مركلاو للعلا 0 نمل در
 9 نم 0 هيلا 0 هنليقنتسأ ا و ةهذل أ ةهجولاو ةحارن اك

 3 1 نذل قالما ىف 33 لاجل وزتلا 0 دونهنتَم 0 اه 0

 رثاولا
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 -_ مالا -  لو

 هي وصلا نونلتلا ةماقلا

 ةَدَّلَب كل ريصحلاو ةنيدم نم ادلجلا لاق ماي ض ٌثراحلل مح

 0صفَختو عشر كلامو ؛ « ضفخو ةعفر اذ اهب ٌتْلَصَح انف روس

 نشك

 , ءاساؤتملا ىلا مريركلاو ,ةاسألا ىلا ممقسلا ّن نافوت رصم 3 تقت
 9/ 00د 0

 تيرورعأو , ةماقإلا قئاوع تضِقَتو : ةماقتسإلا قمالَع تضقوف

 نوكي اذه ىلعو ارصان هدا ىسح وأ ها رصن ىسح لوقا هصيخلتو هيلع قرصنو ىدع

 هيلع هركنأ اذا اذح هيلع بستحا نيناوقلا ىق نيثملا امناو ةغللا نيناوق ىف نيب

 هلوق هنمو لع ىنعمب ليقو نظ ىنعمب يسنحاو بلط ىآ ها ننع ارجا !ذكب بسنحاو

 2بسنح ال نيح نم هقزريو ىلاعت هلوقو نوبستحي اونوكي ا ام سا نم عل الدو ناكت

 1212 0 .اه 4 1للر زل“

 نسل كا اهانب روصنملا رفعج ابا 01 نال ذادغب نم ىأ روصنملا ةنيدم نم

 عافتزا ةعفرلا امنم ايظعم ىا ضفخو ةعفر اذ لحاسلاب ةفورعم ةنيوم روص روص
 نم ةجرد ىلعأ نا انكقم ىا ضفخو عفر كلامو شيعلا ةعس ضفقلو ةلزنم او ردقلا

 ريسلا عفرلا لصاو ىّيللا ريسلا ضفخلل لصاو اهعضاو هيداعا ْنَم ةبتر طحاو اهعفراو هيلاوا
 ىهو نيعلا فب ةقذلعلا عج قيذلعلا ةماققسالا قيالع تككرت ىا تضفرف دنيدشلا

 كلذ ريغ وا ةعانص وا ةموصخ وا بح نموا دلولاو ةجوزلاو لاما نم ناسنالاب قلعني ام
 ىنبكرت قعطلاو الا دتعالا ةماقتسألاو ةشيعم نم هب قنحي أي خابت ام اضيا ةقالعلاو

 يشل كدت ةناقألا كاَوع تضقتو؛ ةتالصوو رارقلاو نوكسلا ى.لادتعالا بابسا
 قرولا نم طقاست ام كيرهتلاب:ضفنلاو ةغلابيل دّدش هضقنو هتكرح اذا اضفت هضفنا رجتلاو
 ةرفاسملاو جورتل نع ىنعنمج ىتلا لاغشالا نكرت ىعي زاجم انهاض وهو نلزا ىنعي رقلاو

 جرس هيلع سيل ىذلا نايرعلا سرفلا بكر ليمالا ىق”ىرورعا نبكر ىا تيرورعاو



 7 كل

 م 0 الا 0 1 50 يملا اذه ىلا ها | اه 0

 209 مل نو

 0 7 ضيغ هنأ 0 ره فرتفشسإ ىرب

 لافأع قاولا هللاو قابلا لاهحتلا ةحبإل ؟لاكو ]سنا مكر اعبأَتَو

 ءاهتناو ؛ ةيَمكلو زيا ب بايسناأ 27 اهف ةياكلل هذهب ريخملا
 5 هج نال م اص

 كيبسحتا» ناد كا دا فأتت نأ تع ؛ةيكلا ىلا ءاّدلا

 001 را | د 0 م َةَقَقَعَم ةَماَدُم مْعَط 0 اذ

 رج عضوم ىف قالو عفر عضوم ىف ىلوالا ةيفاقلاك رطقلا نم جرب 2 لاق م

 بلط هلصاو ءاكبلا ىف ىا رابعتسالا ىف ل _برعلا راعشا نم دّيقملا ىف ريتك هلثمو
 اضر هيلا بوتاو هدا رفغتسا هلوق مزال ىعي رافغتسالاب ظلاو عمدلا هو ةربعلا لوزن

 رقه جري ام ىلاعت سا ةحر نم هل توجر ىا خلا هل توجرو ىلق ىوغ ىوريو ىلق
 بونذلاب مهسفنا ىلع نيرقملا ىلع نومحري هتحتذلمو سا نأ معلص ىنلا لاق هينذب

 ديز ابا ةّيحماب دارا ةّيَلل ريغصت ةييحل ةييكلو يحل بايسنا هسبحو هصقن ىأ هعمد ضِيغ

 رخآ برعلا لوق نم هلصاو هرخآ ىلإ ةءاهسنا ىا: ةّيكلا ىلإ اولا ءاهضار, ٠ دنا ةشانر
 هلاق نم لاو رمالا ّرخآ لاب ميُح ءارد لك لوبق قاو ءادلا لضعا اذا ىا "يلا ءأدلا
 ثاثالا وهو لحرلا ريغصن ليحرلا ىليحر يفتت ىف ناخلاب قيرت داع ىنب نانقل
 طساو نم ةييرق ناتسزوخب ةنيدم بيطل بطلا بيطلا ىلا ءدنع ام ةلقو هرقفل هرّدص عاتم او
 نستحإر ابشر ايتارع ناش نيطلا ينكر اهركتد رع دعما فلقلا بلا نيبو اهتيب

 نم تيناعو هركم نم تنياع ام ىلع ىريصل هيلع هدأ رجا بسنحأ ى ١ بيطخل ىلع, ها

 سا لوقا هانعم غلوقو ٌتاظعلا نم بكترا امل اركنمو هيلع ايعاد هدا رجا بسقحا وأ ةركت
 سا مقننا هءانعم ها كبيسح غلوق ناف كلذ ديوي ةهبقلا هلاعفا ىلع هيزاجمو هبيسح
 فم لا نوكي نا زوجيو ءاعدلا ءانعمو ربخل ظفل ءظفل مالك وغ ىرابنالا نبا لاق .كنم

 هرم مفد ذا هيلع قلقعي ام باسح قى هلعجاو هنكعا ىا نيطتل خلع اها رصنأ نحا
41 



 ل شلل
 هب

 رم اور

 فويِسلاب علب سيل ام ىتكيجب تغلب مكلو
 نؤقولا ير هيف كسألا ع ارق لوه 4 َتْقَقَوو
 نوُنأ ىج تكتف مكو تك مكو تكس مكلو

 نوف مك بونذلاه ل ١ يسيوُم ساكت مك
 2 ام الع

 قودرلا م نظلا 7 تاكل كن تددعأ ىّتكل

 كئارالا بابرا ايش اهنازج نم مكمقني نل ىا مكلامعا مكرتي نل ىلاعت هلوق هنمو
 وهو كونرُد عمج كيناردلاو ةلكأ ىف ريرسلا ىفو ةكيرا عج كئارالا فوجلاو كناردلاو

 ورح دود نح اهف ءايلا كرت اهناو ريعبلا ةورف هّيشي هبو لْمَح وذ طسّبلا نم برض

 رعش اريعب قصي ةمرلا ىذ لوف ىف اك
 ِكْنارّولا بوه ا يا ل 8ث سنا نيناتعلا م م ىَرَقلا ىَبَع

 ةررثلا باعتا ءايشالا هذه بابراب داراو رتسلا وفو رسكلاو متفلاب قم عج فوجلاو
 ىو ةفنالا وذ فونالا فونأ ىح نكته مكو كل لاجرلا نم ةهسجلل معنلاو ةهطظعلا

 فوفخلل فوفخ مكر ودعلا ق ضكرلا نم لاعتفا ضاكترالا ضاكترا مكو ءّيمدل
 كل ل تكلا كير رتل تزل كرملاب نطل قسحا ىدرغا,() دكا لم ةلضار ةعوسلا
 رعش هيونذ نييقعت نلعب جورتلل اذه ىنعم ىف قيشر 0 لاق ةمحرلاو

 لسرلاَو نيِضاملا 0 جو لكلط ق رشكل َمْوَي 5 اذإ

 لخأ كل مماَقَوَنَو زهَسافنأ ِهِيَرْذِقِب نخل نع قلع يعاشر
 ىل مِلْسَي م مدلل ئيقو قرستو ِهَنْبَم َرْيَغ كانك ىف ذِحَأ زل

 ٍلَمَعْلا َنِم يف َكْرَأا َةَمحَرَو معقل َىفَو َقَر ةَمحَر تْوَجَر
 لاقو ل ل - ناف ساب ىلا نسكب ىاح مكدحا ننموي ذل معلص لاق

 3 5 ساون وبا لاق ةدابعلا نسح نم هاب نطلا نسح ناءاضيا

 و ل رمل فلا ةَرْدِك ىوُتذ ْتَمْظَع نإ بر اب 50
 مِرْمَمْلا وجْرَيَو وُعْدَي ىلا نه نس لإ كوْمْدَي ال ناك ْنِإ 00

 رهكرتت لظأ نيف ىويدتددر اذ اَعِّرَصَت َتْرَمَأ امك ٌبَر كوعذأ

 هد نإ بت يلط ليلعو؛ اجورنا الا ةليسو كيلإ كلام
 بوصخمو عوقرم اهيف ناك نقلطا ولو ةديقم نايبالا «نه .باشتل نبا لاق ىزارلا نعو

 ىفاوق بارعا نوكي نا مزلي الو باّشل نبا ركذ امكرمالا سيلو زوبحي أ كلذو رورجمو

 رعش سيقلا ٌئرما لوق هيلع ليلدلاو قلطملا رعشلا ىفاوق بارعاك ديقملا رعشلا



 وسلا تر واح نع : 5

 نورَعم يي ىتَنإف ديبقأ اهف ينحت د

 ١ ميتْكبَس امل سس
 وات تيا يمال

 كايا 2

 4-0 را 1 2 ران ل

 0 4 رمد هدر نار م نمح ن مصر م

 قوقل اجلا وْلُح منعم 5 تيدكنا مهت

 نوي فَلَح ال را
 ران و

 نو كنارّدلاو ِكُد ارألا د ترتوو

 رئاجل ىا فوسعلا قينعت ناخل لها ىضف ىف ديري هترواج نم ىا تزواج نم يف ىف
 ال ىا ىحن ذل ةذوملا قيبرط نع لئثاملا قثعي ام لثم ىقتعم اي ديري راج اذا ىسع نم

 فويبزلا فويز ةرشع ةيناثلا ةماقملا حرش ىف هركذ قبس دقو مال اذا ىحل نم قيلت

 صان ىمج ىف دوعقو درهتك ىّئاز عمج اًماو بويجو بيجو بويعو بيعح فيز عمج ام
 ئنيكلا فوخت وأ نكمل نأ فيخم الا يف ام ةضغلاو ينهنلا نم ىدرزلا قيزلاو سنعاقو

 كلذ رع راثتلاو يلو تالنت فاي ئدلا ء اوشا فوضتلاو نايت ف تا وعلا
 حرش ىف هحاشبا قيس دقو ىللتم ىا قل لو وق مهتم دكار[ سل ك8 1
 وغ فور فورشل ىلع _ةوافح ال برأم ىريرخل ل ةعبارلا ةماقملا
 امتر فونالا هب هدا مغر فونالا مغر مهي عذجل نودوهو ةصاخ نآضلا دالوا 0

 ناذلف يعرو ةناهاو هللا انجن تاونلاب ب ىإ ضاعرلابهعشلا ميار دفنا هنا عرار لما
 فونالا مغر مثو فنالا مغاز وهف هفنا مغر كلذكو فاصننالا ىلع دقي | اذ ه0
 اذا هعنا 5 ادق ا ارا لاه لذلار ندلاب تارت قبب وس عنا شكرت ١
 ا فاجلا ليقو م ا ا قالا ولح رع

 صقنلا رذؤلا ترتوو ضدي لو 07 ىف رودي ىعم او فوطيب بوصنم قيلخ فوطي
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 2 دوا

 كل دكا 5 لف 1 كالا 0 ,ةقافصلا سبل

 الل ىدافلاب هل تييسنا#( ةكلم ىرحاب ةكدسألا : كلا

 ّلَبِف ال هنإ «ناخ ىف ناَح نمت هلَعَحي إو : ناكااجيأ اكرابم

 دق 0 2 تل ؛ نادر 0 « نترح حاكنب ىل

 0 : ىازتلال كفلوو 0 مسِيَّنف ««ىرخالا رع

 هل 0 ,ىضابقناب َرْصَب ايف «ىراروزأ هل ُتْيَدْبَأَو ؛«ىراذع

 مظن 4 قت 0 ىضارعأ

 ترص دلا ناكل وا 25: ' , وكفلا ىَنَع امفراص اي

 ل للا هيف لعجي ام وهو نايغلا ىف هلعج ءىتلا نيه

 0 اال لجو رتل قع لعف اهنا ىنبا ايار ا يدب ردوا هدا اذا دانا

 اهنع ىقكو ىا هيعارذ نع رقتو ةمزر ةمزر هلعجو هعمج ىا همزر مز مزرو برعم
 ليدل لب هطسو لش 5 و نش هانعمو نلت مزح مّرحتو هعارذ نع منلا ضعب ىفو هيمك

 ةيحلا ىأ ن40لا دلح عاخو هل ءايح ال هجولا قيفص لجر مملوق نم ةحاقولا ىأ / ةقافصلا

 نم هافرط ىري ال عقنتسم ءآم لصالا ىف ىو ةرصبلاو طساو :نيباام ةوطبلا ةهطبلا نا

 الا ىإ هطب لاقيا هايلعاءاملا خاطتنالا اهب عضوللا ندي ةنارغلاو ةلخاو نطيقماوفو .هنعس
 7 050 :لرقا نم ذوحام وه ناك اهيا ارابم هلغج ىذلاب هل كميقاف طتبتاف ههجو ىلع
 سا هلعج ىذلا ىسيعب هل نميقا ىنعم لاو ننك اهيا اخ ,رابم ىلعجو مه ماع سبع ٌّقح

 فععي ةلباقملاو ةمواقملا لبقلا ةقيقحو هب ىل ةقاط ذل ىا نيترح حاكتب ىل لبق دل اكرابم

 405017 ١ اةتقنناحمو ىتقاسملا لا, عرشاوبىا ىازعلال ىلدو.٠ اههلباقا نااووقا“ال
 هر 11 11 كلك ىنعي, فرررطردلا قامزلاو ةدزملا قع افراض اي ٠١ ضازغا
 ىف ىلا ءايمالا دحا ىلع دقعي م هنا عم لعافلا مبا لمعا دقو ناثدحل بئاونو نامزلا
 رعش سارف ىنا ريمالا لوق هلثمو ءادنلا فرح ىلع هداقعأل هلع طورش

 ْدَدَ باَيِتِلا كلت تقلخأ نقل اهّركذ َّلَج ىلا اعتلا ىسيْلُم اَيأ



: ”7 

 ,صيبخل ةلاضف لواَنَتف ءكسبح نم اًرّدَحو ءكسفَنل اًرطت ْنَكَي

 ,ىدغلاو ىدعتتسللا 90 صييقلا نَع اسف تعطر

 ايصت ,نادلجت رقما رقما الِإو «ىدعت ماقُملا كل َدِهْمَيو

 فرسلاو سايكالا ب. «كينلا جارختسالا يعل
 هنو عاد نو 9: 50 2 60

 « نوزومو 0  نوزخت لك ٌةَصِلاخ ٌضِلْخَتْسَي َلَعَجو

 ام نم .اًهف دكت جرت راسا مطعك ٠ هّدَك ٌءاغلأ ام رداغ ىتَح

 هالك هراةيزرنمب ىثو 0 نق ةطخل هنه لتم مك ىأ ل اهتقراف اهلثم مكو
 ني | طاع هلاق ةسامللا تايخا نم !نهو بلاغلا انا 0 ءىت هتافو بلغ نم ةداع

 رعش ١ ىشناو ليؤه ىنب نم هدّسرت نيم هسأرب ابي
 َرْفْصَت َنْفَو اهتفراف اهلثِم ْمكَو اَمُيَأ كأ ْمَلَو يُهَف ىلا َتْنَأَ

 مك ىاعم ا نوكيف رئاطلا ريفص نم هنا لاق نم معنمو رفصت ىهو هلوق ىنعم ىف ىنلتخا دقو
 ليقو ىقاش ىف لوقلا رثكتو ىرما ىف ظفلت ىهف اهنع ةبيغلا نلطاو ةليبقلا نقراف ةرم

 لاق يصبو عقجي ريطلاك عمالك رثكيو .غتاوص امتد: برغل ىأ لوقي .نم غنم نلتق ىنعملا
 قوف ىلع قساتت هانعم رغصت ىهو هلوقو اهلتم مكهلوق ىف ليذه ىلا عجار ريمضلا ىرفلا

 هانعم لاقف رفصت ىهو اهتقراف اهلقم مكو هلوق نع ادنلا ابا ىلأس ىارعالا نمحت وبأ لاقو

 أو اتمإا تدك اهو ةملا ةياورلا ليقو نتلفا نيك فهلتت ىهو اهنقراف اهلثم مك

 اهفصو ىتلا ةروصلا دارملا ناك امل ىتعملا ىلع كامح اهنقراف هلوق 3 لتملا ريمش ثنا امناو ملعأ

 ىلع المح لاثمالا دودعملاو رشعلا ثنا اهلاثما رشع هلف ةنسملاب دج وهز لاجل ةرادلتم
 لدي ات اذهو اهلاثما نانسح رشع ليق هناكف اضيا تانسح تانسلل لاتما نال ىنعملا
 ىم سايقلا نع دعبا رّحذملا تينأت نالرضاح هناك فوسوملا .ماقم.ةفصلا ةماقا ىلع

 ىلا لصالا نع عوجر لوالا نال كلذ و حنو .ةظعوم هءاج نيف ىلاعت هلوق ىف نوما ريكذت

 اسفن بطو وهنلا دعاوق نم فرع ام ىلع ريكذتلا وه 0 نال ٍسكعلاب قاثلاو عرفلا
 صييقل اولكا ام دعب منع نعزن اك كلكا دعب صيمقلا كنع عزنا كعم ىميشلا لك

 :ةراحلاشي ١ ىليشا سكر ىودتجلا عقم رطانلاو وص دتمملابىل ىدعملاو .ىدصتلا
 بايثلا هيف .ناصيي ءاعو وهو نتا عمج توفقلا توفقلاو نيايكالا نم ... ةرشاعلا ةماقملا حره

 تايرطعلاو رهاوجل لثم نزولاب وا بايثلا لتم عارذلاب عابي ام لك ىنعي نوزومو_عورذم لك
 نمم ءكرت هاغلاو مجلا .مالك نم |ذه ليلك لاف لصالا ىف .ة قيطم ا غلا هق هاغلا ام



 _ مس -- 3/2 م
 "قرف ةراطتسا ىلإ 255 اًعايترأ ىصتارق تّدعرأو عام هم

 ”ىسسولا قيل 0 ا اذه ام لف يلق 00 و هع

 77 ئىفصت 5و اهم 5 ْت بق ىنم 00 0

 1 ىأرو لقع ىا رويس هل ام لوقو راص نم لوعيف وه هيلا ريصيب امو هتبقاع

 نعل 000 00 ا ا ل 0

 2 000 ا رار اسف

 تدعراو يعل ودا ليسا سلو 5 3 سبب 00 ليتملا اس نمار

 زشلا هنع د 7 تيكا 0 5 ميرا هربغ ء لاقو نيترو نضيدرل هعم 2و

 0 0 هنمو 0 لع عا عقو 8 لش وهو 0-0 ذاخام قرعلا

 رعت لاق قربلا ضيموأ نم رهاظلا أ

 1 ل ا هدو دارج كلم

 1 الا دا ارا 0

 أ للا در 0 يدا علاوما ىف لعقا ىا عنرا _ كماقعا نك نافيعنلا

 نسم شضرالاو سانلا ا رادلا ترفق لوقت نب الا نايت ذل 108 ل نالعف اهو ترقق
 ىوقاو وو قبو مدع درفنا اذا هلقأ نم نلف رغقأو توقا كل نحو نلخ اذا ءالكلا

 ةيدعنلل اهيف ةزملا لعج ىريرللو ٌٍعنم ريغ مزال هلكو معطم ريغ ىلع اعُئاج ناب



 كك 0

 ىَمكلا ىّدحإ اهنأ تع ؛ ةيباخ تنب قرض وأ ؛ ةيواخ لح

 تا

 تدَدْعأأ ,هسيلق َدْيَم ديبع ١ 1و 2م كدب ريعلا# 2

 ل نيش اهب تقر. هغلطأ نج مينأ تل ,ينلل

 رق ءارخكو تارثخلا ىف كل َتْيَقبأو ءاَركت اًئْيَس َتْنِج ْدَقَ

 ل د

 تراط ىح ' رع ىودع نم ةعيخلو «هرمأ روُيَص ف و ترح

 لخ زاجعا مناك رص اهيف موقلا ىرتف ىلاعت لاق ةيواخ لخت زابعاك ٠ موقلا رح تقو كل
 قالا ىه ةيواخل ليقو ىواشيبلا ةوتق كلذك كل نك ف اوجالا ةلحأتم لخن لوصا مناك ىا ةيواخ

 ”ةليوما ةجانقك كلا اك نب هاك ندي ذاخ ىا اهئاكم اهنم ىوتق اهلوصا تعلقتا

 تلتعح ىربكتلا عج ربكلاو ربكلا ىضاودلاو ايالبلا ىدحا ىأ ربكلا ىدحا اهنا تيا

 اهنا نهبدحا ىنعمو اهيلع ىلع تعمج لَم ىلع دّلُْق تعم ايلف هنأت لثم تينأتلا ىلا
 لاك ءاسنلا ىوخأ دحا ىمو لاجرلا دحا وغ لاقي امك اهل ريظن ال مظعلا ىف ةدحاو نهنيب نم

 ريغصت ىّدعلا هسفن ىّدع اي ربكلا ىدحال اهنا رفسا اذا ميصلاو رثدملا ةروس ىف ىلاعت
 0 2 ا ا ريقحت ال مظعت ريغصن انهاغ وهو ودع

 ىقلا طالخ وهو قرد نم ذك ءاولخل نم تاع سيدتاو يبخل تلا سمس مالا

 تلا سال يع عل ا ىلوالا ةماقم ا ىف ةديبتخل رحذ رم دقو ء ء ىتنلاب

 لطبيو لقعلا طلخ من وه ىلع وبا لاق تابسلا نم مني ىا ةرزبو هريققو هقرو تبسُي
 هنم لهي رجت خاخل ضلخل فام ىف ضيباو رمحا نوكيو اقانخو انرنج تدر ركدلا

 عملو برعم ىسراف وه ىرهوشل لاق ندخل عاصق يف ِْدجْلا َن نيل هلوق ا

 عج ءاهلا نوكسو ىازلا ٌمضب رهزلاو مويفلا علطا ىأ اهعلطا ارهز اهعلطا نمب منقا منالغل
 وه ىذلا درفم لا نع ارهز هلوق ىنعا زييقلا نوكيف مثيم اهعلطأ ىف بوصنم ا ريمضلاو رهز

 ريغ ىلع مالعلل اجارخا رهظملا ناكم رمضم لا عضو باب نم |ذهو امولعم هنوك مدعب ريمضل

 نم في مل اذا هنال عماسلا نهذ ىف ريمضلا كلذ بقعي ام نيكم# هتدئافو رهاظلا ىتقم
 اند شوفنلا هدا ليج امل ىنعم هنم فيل ريمضلا بقعي ام رظتنا ىنعم ريمضل

 نحكي لصحاام ن ال نكمت لضفا هنهذ ىف «دعب عومسملا نكيف هماهبا دصق ام ةفرعم ىلا

 ةكلوهس كارت نوكي ال :ناكنو للحم بلقلا ىف هل بلطلا ةاناعمو بعتلا : ةاساقم

 رمالا روّيص هرما رويص ىف تاهفملاو بتاعم ا تايزغلا ارحذ تايزهلا ىف كل نيقباو



  مسابوع -

 الو هجالم سكو الو «هو الو هّكِلُمت اهَس امو ءدارأ ام َكَلُمو
 الُث مهل ءهداعسإ ماوّدو ؛هلاصو َداَحا مكل هللا ُلَئْسَأ مِصْو
 عداملاو لا يل هلو ,ةداعمل داد>عإلاو , هلاح حالصإ

 هت ذآ

 0 ا و

 ايو دبا ىكتأو | ناك ىلا هةر ا ٍّ

 ءانهحيتلا, ىدعب ىوفأ تدكو هع ةعامجل لابقإ تليف
 2 دس حب نسم

 رسَأب ناك ام هللاوف ؛ ةلوانملل ىضهْنَأو ؛ ةلكاوملا نع نَرَجَرف

 0 مهُّتيَأر اهف ,نافذألل موقلا رح شح :ىنافحألا حاصَت نم

 0 فردا ا دحام سلو جيرأتلا نم نيتنثا ةنس ىف روب ةعقو لبق
 80 د ا ان داء نانظما الو نوال اهلتم ريم اهل كيعلل قو نك تلا | سقكو
 2 كلارا داحلا  راغلاو نيعلا متولا بْيِع لو اىا' ذو الو. .هتصقن انلف تسكو
 هيلع 0 لحرلا نما ىنم امو أدومحت هتدجو انالف ندمحأ نم اّمِإ ردصم

 ءافرلاب تمحي لوقت الو ىرخل تيجا لوقت داوسلاب طقّتلا مهلا ماجعالا نم ةييرعلا
 عافقجالاو قافتالا امههدحا نيينعم ىلع وه ىرابنالا نبا لاق حاكنلا ادقاعل ءاعد وه نينبلاو
 تالا رككلار اهني نعال" ضعي ىلا هشقَب نيمعااذ] و هأفرا بوثلا تأفر معلوق نم
 ةافارم هتقفاو هتأفارو هتيفار لاق ىف نم مهنمو هتنكس اذا لجرلا توفر كلوق نم نوكسلاو

 نكيل هريدقت ريضم لعفب قّآعنم ءابلاو نينبلاو ءافرلاب هل ىلق اذا ةيفرت هنيقرو ءافرو
 تانبلا ال نينبلاو تابتلاو ءافرلاب لاقف اجّوزتم عضعب انهو ءافرلاب ةلصولا وارمالا
 ندكو اهتّدشو اهتبارغل رهدلا دبا اهركذ قبب ىلا ةلعفلا ىه ةدبالا ةدبالا ىدباو
 كلا دقن لاف ديلا هوي قم ىا «دحايل علا ىلإ هنبي'لجرلا ىوها اهيلا 0
 ةىصاق ةيهاذ ىنعمب ةيواه اهلعج ىا هيلا هدي ىوها هتقيقحو ةششاز هسيب ق ءابلا

 ماصت نافجالا ماصت نم عرساب نا ام اهريغو عاصقلا نيرضاخل لوانال ىا ةلوانملل
 رماصتلا لصاو ,ريع ةفرط ردقب علوقك 1 0 تاس نافجألا
 «يف زجن ىذلا هرب دقن رمضم نم عرساب ناكام هلوق ىتو ةقاصملا لثم ىنيلاب نخالا

 هني زنع قولا نم عرساب نافجاللا غاصن ناك ام هانعمو بلقلا ىلع |اذهو



 ل مياس -

 َعهسو ؛ لاله ٍمَلَطو ء لأ َعَلَمو ل 0 5 ؛ ماركلا هلشأو

 كلاشسم 107 لامعألا ملصا هللا مكامر اولمعا ؛ لالشا

 و هدي هللا َرْمَأ 0 0 ا اويكرطأو 0

 راحل رهط مكرداصُمو , عمطلاو ِوَهَللا طهر نيرا 4 عرولاو

 0 هي مهو ارك مالخأو ادلب نت 4

 لآ ملام ىلألا را ىتو ىلا ريغب هتدعو ريخل ىف نلق ٌرقلاو ريخل ردت
 ىريركل ناكو بارسلا وه سيلو صوخقلا عفري هناك هرخاو راهنلا لوا قهارتإ ىدلا وك لآلا
 نبا لاق بارسلا علي ىدلا امئاو علب ال لآلاو عمل لاق تيح بارسلا لايعتسا هلعتسا
 راهنلا لوا لآلا اهئاو بارسلاو لآلا نيب نوقررفي سانلا داكي ال بئاكلا بدا ىف ةبينق
 ناردج ليف معلا عيا ال يلا لدا هالك ةفرا ىذلا هرخآو
 يارس لاكي ةلوت نموا ام تراهن يسن ىلا هش بارسلا امإو سس

 رماعتلا دلوبلاولاو افيقح اكيرس اريس راس ىإ حلم لار علمو هام نامظلإ ند
 0 ا 1 نع توِصلا عقر اذا رقعملا لإ للف
 هب َىِدَس ام صو بوثلا ةمحل نم اهلصاو ةبارقلا ىو ةمح عمج محلا حالصلا مح اورغاسو
 ءاضلا وهو ورسلا نم لعفا ىرساو ةدايس متريخ ىا اددوس مهارساو بوتلا ىّدُس نيب

 ىرسلا نم نوكي نا زوجبو هترتخا ىا هنيرتسا معلوف هنمو ةّيريكل بابسا نم هنال ةورم ىف
 نم هجوا |ذهو دابعلا نيب اهف رشتناو دالبلا ف ىرس :ددوس ركذ نا ىنعمل ا نوكيف

 تدكلمأ لوقت جوزتلا كدذلمالا ةمركملا مكسورع اكلم ىزرطم لا نع بارعالا ثيح

 ةكيلرع هش ال هجر ىيتتعلاب ءارلا تكتل اهاثا بجتر اذا جلف( د
 كالمالا لعاف نوكيو واولا متفب اجّرزم انعم ناك ماللا تفب اكلم تلق ناو اجوزم ىا
 1 000 رسكلا نم رهظا انه ماللا متفو هريغ
 ا نع ده ل تا ديل ل ىلا َتَعْبُت ام ةمّركملا نا
 لوسيرلا اهل وم رغما ياجعل ندب قب لتناول قيدعتلاب.كلم ىلا
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 - مسرب زب

 اود ا :دَجَأ لامر لاز قرا تنام لال ىو وسلا

 « ءأوس ممألل هلإ ال ا ؛ هاوألا هدو اي ؛تكواو وادم

 اًماماو :مالسإلل اًكع ان ١ هاو ا « ءاوسو دع اك عداص الو

20353 0 

 0 ا ”تاوشود 7 .ماكحأ الطعم ٠ 6 مدس مكح

 هل رو ءةرمالثسلا واذ هخحور دوو : ماركإلا هل هللا لعام

 ىنيتتوا نق لاق ىلاعت هلوق انعب ىرقو ناسنالا هلّسي 0 لوسلاو .ةقفاوملا

 ىوعو ركل فرح فزذح هنا لا اهتيلع عسوا ىا لمرالاو لمرملا عسوار ىسوم اب كلوس

 لوقو هموق نم ىأ ذاجر نيعبس هموق : سوم راتخاو ىلاعت هلوق ْق اهكةطس اولا ريغب لعفلا

 دوحأم ميهربأ ىا هاوالا ريخلاب كترما ىآ وب قر ام لعف ان ريفا كَتْرَمَأ نعاشلا

 لقلا قيقرلا ليقو نيرتحالا لوق ىف ءاقولا هاذا لا هاوالاو ملح ةاوذل ميهربأ نأ ىلاعت هلوق نم

 هقش هعدصو هنع فرص رمالا نع هعدص عدص عداص كو اقرفو اقافشأ راتلا ريثكلا ليقو

 معلا نم هلصأو ميظعلا د نكيسلا | ماعلا م داسدلل ايع مايقرف رتل ممتع ص اضيأ لاقيو

 اراد جاعولا عاعرلل اددسمو ةلاضلا هب ىردتهتل ت تاولفلا ىف تيعتَي ام وهو ةمالعلا ىنعمب

 3 ماكحا لعلاو لوقلا نمودصقلاو باوصلا وهو دادسلل داشرالا نيوستلاو مثطالخاو سانلا

 ىلع ناكو ناذمعل عاوسو لجر ةروص ىلع ناكو بلكل دو ناك ليف نافص عاوسو ذو عاوسو
 نامالعلاو 00 ماكحالا ىلع بصن ىأ ةمالعلا نم معا معو , ملعا ةارما ةروص

 ئإ ملعو ميقتسمل ١ نتحيدلا لوضات سانلا ربخأ هانعم ليقو مارالو لذادل ةمس هب دارملاو

 ديرب 1 ةتاانلا تيك لوقت عنم ىأ مكحو ةعيرشلا ماكحا ميل

 قيفذقلاب مكحر عنلا ضعب ىقو امكاح ٍنحا لعج اضيا ميكفلاو ىماعملا نع ىنع سانلا عنم

 ا1ا |ذ|مسكحاو اهعوردو ةعيرملا لوصا نقتا هنا ”ةارماو :نقتاو ىأ صكحاو .٠ ,ىقبىا
 0 2 لاق هدي ىلع

 رودحالا يكنوست 5 00 اهلج 0 َ 0 دوو ا
 2 انك لادجحلا 0 ناك ءاهلعلا لعج وصلا لصاو هلوق ىاأعم ليقو 0

 نار11 رس سمسم او علا و



0 

 َعامسالا ىرتساو ؛ هيّبكر ىلع نَج هّنإ رن ,روشُنلا موي ىلا

 روضصم , دودولا كلاثملا « ةومكلا"كذكا طة بكل لافو.  ديبطخ

 لايرمو ,داوطالا 3لطومو ,داهملا طاس « د لك لآَمو ولو طا
 نع عد

 روتر للا راد ما اعاد ٍلاهسمو 0

 00 لَو هماكر لطف 01 520 مَع اهدا

 نم بلط ىعملا ظفقسا ىا ىرتسا هتبطخل عامنالا يرتساو لحنا هتللح ىا طقتناق
 نا نمأي نمل بري ملظ دقف ىندنلا عرتسا نم.لثملا قو هتيطخ ظفح عامنالا

 اداهم ضرالا لعبت ملا ىلاعت لاق ضرالا دّهمم ىا داهملا طاس هأجلم ىا دورطم لك لامو
 الو ةجاحلل وهو رطو عج راطوالا راطرالا لّهسمو نيطس نيك ضرالا ىلاو اضيا لاقو
 كولملا كلهم وه ىنعي ذاقار' نك لثم "كلم عاج كذلمالا فذلمالا رموسو ل لشت هن قل
 رعه رنيفتعي ند درسألا لاق

 دارغألا ىذ ليبت َليِبَشلا َ ىفان ىلع َّنآ ول ُتْنَِع ْدَقَلَو
 دايإ دعَبَو ْمُهلزانَم اوك رك لأ دْعَب ليو اًذِراَع
 داعم ىلع .اوناك زا مثرايد لَك َلَع حايّرلا ٍِتَرَج
 دانرألا تعبان قلم لظ#ف ةّيْنَع مرحب اهيف اوُنَع ْدَقَلَو

 ٍدفنو ىَنِي ىلا َريِصَي انوي هب قلي اَم لكَو ْمِعْنلا ذاق

 را نضاخم نب ةعيبر وه ليقو ىدْيَسَألا ةمالس نب ىَوَع وه ليق هيف ىلتخا داوعالا وذو
 كد لمكي نناكي ىح حاسمف ماعلا يلا هن قوم رقم لف يزكادل يل ار ا
 هنامز لها ٌزعا نم قص نب مكال دج وه ليقو اهيببهف برعلا هايم ىف هب فاطبو ريرس
 راك روهدلا روكمو عبش الا عئاجو رع الا ليلذو ديا اا نتاج ةنيزمت 30105

 ريوكتو «ّةشو هعمج عاتملا ريوكتو روك رود لكو اهثال ىا اروح اهروكي هسأر ىلع ةماهلا
 هلوقو كلذ نم اذه ىف هندايز لهقو ءانإ هيدفب راهتلا ىلع ليللا ريوكتو اهروك ةماعلا
 ةديبع وبا لاقو اهءوض بهذ ةدانق لاقو تروغ ساّبع نبا لاق ترّوك سمثلا اذا ىلاعت
 هردصاو هب ءاج هدروأ اهردصمو رومالا درومو ىَّتتف لت ةماعلا ريوكت لثم ترّوك
 نات هلوق#نم «ذوحأم و ضعب ىلع هضعب بكارتملا مكارنملا هباحت ىا هماك هب بهذ

 ةعواطملا لمالو لوسلا عواطو . اماكز هلعجي مت هنيب ىلوي مث ابا زي ها نارت ما
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 نام لزربركتمب هن

 م /اعؤر رح هج. ل

 مس مهنا د

 دادعأو ٠ ناسا لفأ هةقاؤا ىلا ةَهأ' اك دك كلا فكل

 , مجاب باب ىذ لَك قَلْعَأو ,هتانطأ ُلْيللا دم الف , ناوي ءاولح

 الإ مهيف َقْبَي ملف , ةَماّسلا 820 او ا ضخلاا هلا (ةعامتلا قا ند

 حجو «ديدت اوفطسا انه ؛هتيَجرصحو (!ةقوص ل نم

 انكي , هُعصَيو ٍتالْزَطْلا عري َلَعَج ؛ هيلع ُد دو لاو ةفاشلا
© 0 

 كلم موتلا ىشغو «موقلا سعن لآ لبا , هعديو ووقتلا

 ني كرد , شساذلا ضلخو ؛نسأرلا فد ساقلا عض اذه اب هل

 باتكلاو للا مسقاو « موجولا ةاقع نط د هموحلا

 هركحد َنَرْشَنْنَيَّلو ,روتسملا رمالا اذهيررس نفِشَكنيِل ةروطسلملا

 تلفكاو فيت وهو مجلاب بالتجاو معنلا ضعب ىقو اهبلح ىنعمب ةقانلا بلتحا مغلوق
 لئمخو رشضاثلل لاملا نوكي نا لققحي اتفاه نقنلاو هل لاما نمض اذا اًررع نيز لفكا دقنلا
 ىا ديل راتخا نا مثل تنمشوأ رهم ا مل ننم ىنعي ىدرلاا نم نفل ريع قوق نإ

 ىذلا َرمالا ملص دق نأكر ىا دق ناكو لهعب وهو ىدرب سيلو دّيج لجرلا اذه عل ىلق

 انتلاحرب لت املا باتكلا نيب ىف امكهيلع لاخل ةلالدل هحرطا هنا الا ٌنتنساو هتيلو

 الو ليق هيلع لكرب ىذلا وه ناوغل ناوشل ءاولح دادعاو تلاز دق نأ ىا نق ْنَأَكَر
 ةيكبالرطسالا بالرطسالا عفري برعم عا مدا وهو ماعطلا هيلع ناكاذا الا اناوخ صب

 نيسّتفملا مرقت مئوقتلا ظفيو ظحليو نوبالرطسا اهم نييتانويلا لا عت ناكر ربا علاق انو
 كرما شمأ هانعم ةماكعتلالاثما نمارعإ سارلا قف سافلا عض الطصا وهو ىورعم
 اهسأر كع سأفلا لعج ةبشخل قش دارا نم نال ةيششتلل سأر سارلاب دارملا ليق هيلع لبقار

 23 + اعلام نئانلا ضلخو حلا ضعب قنابل ضلك اهبرض مث َبرْشَملا معي

 كاك لاك هردنك ئيك اراظنيل رما ىااركتتم ناي اذآ لجرلل كلذ لاقي موهفلا ل

 اونظِل هيلع ىتغملاك اهلا رظن ىا مهقس ىفا لاقف موهفلا ىف ةرظن رظنف نافاصلا ةروس ىف
 لاق توكنلا ةدقع نم لحنا ىا موجولا ةلقع نم طشننا ميقس نأ لاق مث مهقس هن هنأ

 لب تطشنا لوقت لاقعلا نم طشنملا“ لاقملل بتو مث ةرشع ةعبارلا ةماقملا ف ىريرحل



 ب سوو -

 , كِدُشَح عّمْجتو ؛ كِدْفَع فقوَم ىف ُبْطْخَأَس ّىِإ رث «قالط ىلا اجلك الو « قاذصب :تلاطت نل كنأ ىلع ,هنانج ةتكنأ هي حقو
 ُثراحلل لاف مك اه تاطسقما حسو ةلعفك لد ةيظطت

 سي يطيل 3 م ةبطقل ديول يا

 26 لاق م داع هوم ضّهنف ٠ بكا نما يلع
 و
 39 9 ها

 تلفكأو نحقعلا ثيّللَو حقف . حقف ءردلا بالتحاو رهذلا باتتعإب

 ارهم اهل تت اهرهمأو رهملا اعاطعأ ةارملا رهم يرغملاو ليجلا_ فو اهترهما ال1 -

 نود ةيمسلا دارا هنا رهاظلا نال ىلالاب رهما امب لوقي نا ىقيني ناك !ذنه ىلعو اهجوزنو
 ىوخ نم لاح انه لوف ليقو كنا عما ىا قاوضب يلاطت ىل كفا عا رولا ءانلخا|

 كنم نيبلاط ريغ ريسي رهم ىلع كوجّوز وهو ةوجوز امل هلوق هيلع لدي انت ىا مالعلا
 ىالطلا كا ءاجلالاو قادصلا قحا رم سعا ق ملاح ةمش ىذالطلا ىلا كل نيمجم الو قاوصلا

 ىف ممخوسر ىلع لدت هذه ىلع ةياكو ىلع ةياح اهل ريعتساف هبكرو ءىتلا ىلتعا نم لاح

 ىنعملا لصاح وهف عم ىنعمب اهنا نم لاقي ايف اهيلع مهرارقتساو قادصلا نخا مدع ةفص
 نم ّمَث سيلو ةقيقح مهدنع اهل سيل ةّضفلا نا ديري هّرطضا هأجلل الط ىلا اجت الو

 كدشح 0 كحاكت دقع عر 1 ىا كىقع ا 4 قدلط 0 0 كبلاطي

 ىقاهدزاف 55 نض وهو ءىثنلا ىلا ءىقلا مض ل 5 ندا 3 ا 31 ىلا ع

 ةيناثلا ةماقملا حرش 5 هحاضيأ نقيس دقو وهزلا ىنم وهو ابرط هففسأ ةاهدزأو ءىتلا ةاهز

 ةأرملاو جوزتلا يلط رسكلاب ةبطخل ةولجلا ةبطخل نود ةرشع ماشا < ةماقم او ةرشع

 نرظن ىا اهتيلتجاو سورعلا نولج اهيلا روظنملا ىف ةولجلاو انه دارم ا وهو اضيا ةبوطخلا

 نلا تطا نم فحم ةدنش ا( ردلا! ار اننإ نتحمل اتا نم ريونكا ةربدك ةولجم اهيلا
 اهيف بعتلا لاقحاو'ةجاشل ىف ىوتتلا بلط قب برش اهي ناسنالا قداح عبس كاسح

 ىا اللهتم نانغل هقيبحاو هتيبح ليقو ٌبحا مالكلاف الاوانط .ةجوازمل حت لاق انكار

 نال همتعا لاا | هنقيقحو هام ءرآ ةيتعأ رهدلا تانعإب نعبا رورسلا نم هجولا التم

 رودصم بدلنحالا ردلا بالتحاو همنباكس لازأ ىاهاكشا ى اكن ليلا ةزهه هيفا ةرقلا



 ا ع

 0 هتاجوز كيرلا وهعاع اهب تأ حتقا ,مهرد ذ حا سم ىلعالا ةوحيو ا

 لاقف معن لاق ابّيَط نمن مث لاق معن لاق نعبشف معن لاق عئاج تناو قيغرلا نلحا

 ل دان اهل هيراشوس سلا اينرلا ىف عنصا ام هسفن ىف مهربأ

 ا لع نم لجأب ناك اهب ت ب مأنتلا لخدو ضايع نب ليضفلاو ىروثلا نايفس هبح

 هل 0 لا دكر اكلا) عررلا ا قانلا بك لاو يان انبلا اطنحر داستلل الم
 نك اضيا همالك نمو برع مو انلامعا ىف اًمحلو نحن مف انمالك ىف انيرعا نق همالكن مو

 كولم رخأ وه مهيالا نب ةليج وا كلهي سأرلاو وبفي بنذلا ناف اسأر نكت الو ابنذ
 ررمع نب رمت ىلا ربكالا ترذل نب جرعالا ثرتل نب رغسالا تراخل نبا هوباو ناسغ
 لاق هن دلل هلبخلا نم اور: هه ل نم مأشلاب كلم نم لوا وهر قّرسصلاب بقلملا

 مالسالا كرداو ضرالا همدق نهم بكر اذا ناكو اربش رشع ىتا ةلبج لوط ناك يتلا

 ىذلا وهو روهشم ثيدتلو كانه كلهو مورلاب قلو رصنن مث هضر رمح ةفذلخ ىف معاق

 رّوَص ْنِم تُيِقاجت ْوَل اهيف ناكامو ِةَّمْطَل راع نم قارشالا ِتَرّصَتَت
 رّرغلاب ةمالسلا عاب ْنَك ثنكف وف جاب اهيف ٍيلِجادَي

 دا هلاد يللا !لرعلا لد كك هاكر هلك ثلا أ كيل انف
 ىاتلا نيبلا ىف ىوري دقو

 رّوعلاب ةَيحلا ىيعلا اهل نعبو وتو اجل اهيف ٍنَفَيَحَي

 رعش اهيفو لأسن مل ما رادلا مير َتلَأَسَأ اهلا ناحل ةديصق ةنفج لآ ىف ليف امو

 ٍلِضْفُملا ٍداول ةّيرام يب ِرْبَق مهيبأرْبَق َلْوَح ةَنْعَح دال

 لوألا ارِطلا سم فوْثألا م مُهَباسْحَأ ةةءارعم ةوجولا ض رطب

 لبقملا دارشلا نع نولاسك دا مهبل كرهت ام قح َنْوُهْعَي

 ىتيأرو ىلع نلخد نق ناسحل اموي لاق ةلبج نا قاعلاطم ضعب ىف ىّرم ىزرطملا لاق
 ههجو نم نسحا كافقلو هنيه : نم ىدنا كلامتل ساو لاقف انتدجو يكتف نعنلا ةيارو

 «دهز ىلع مهدالا نبا موقلا ءالوهل بطخول هنا ديرب مل هوجرز ام هيبا نم ريخ كماو

 هدأ لوسرب ءاستقا قادصلا ىف اههنيب اووَسل هتزعو هتوكلم ىلع مهيذلا نبأ وأ هلضفو

 .هاجم لاق اشنو ةيقوا ةرشع ىتنتا هجاوزا ىف مع ىنلا قادص ناك ةشئاع نلاق معلص

 فصنسلا شنلا ليقو مثدد ةيامسح لكلا نوكيف ةيقوا ىصن شنلاو اهترد نوعبرا ةيقوالا

 نم اهم قدصا الو هتانب نم ءىثل هسا لومر دخلا ام اشيإ مناع ىالافو 20 لك نم

 دنيز وبا لاق قادصلا رهملا هتاجوز كرا ره امب شنو ةيقوا ةرشع ىتنثا قوف هئاسن



 - مدل 4

 رِماصُت نأ ىَلقب َقِلَع حق لانو ء صرف ها ْتَحَب وا ؛ صّنق هّبتكأ
 دب عج كر تلقت كح ُسِدوَيو ؛ كتحارج وَ نب

 ريشلملا انأ لاقف | لص ِنْبآ لص ىف ٌبَمرَي ىذلا نيو ءّلْشو لع

 اا نيد نأ عم :كْيَلَعَو كَل ٌليكولاو كيّلاو كب
 ,ريشُملا حاصنتساو ٠ ,ريشعلا مارتحاَو ٠ (يشسالا ) كك ,ريسكلا

 , مهيالا نم هلبَج وأ , مدأ نب مهارثإ مهبلا تطخ وق كدا

 اهعطقو اهردق ىا اضرف ةقفنلا مكاحل ضرف لاقيو هورّدقتو اقادص نهل اوبجوت ىأ ةضيرف
 له ركفي لظ ىنعملا نوكيف ةضورفملا تاقدصلا نم اهوحنو ةاكزلا انه صضرغلاب داري نأ زوبجو
 هنكماو نص هنم برق نم ىا صنق هبثكا نم دسحا ىم اهوحنو ةاكو ىل ذخأي وا ىل ضرقي
 ىا كحارج وساي' «نزقلا فيرفلاب نتكلاو”كنكما ئا. ىيصلا كيتكا لات دش
 ديدح وا ّنق نم ريسالاو قبالا قنع ىف لعبجي ام لغلا لقو لغ نيب عمجا نيكو هحلصب
 0 نم نوكي ناك لغلا نا هلصاو لق لغ قلخل هّيّيسلا ةأرملل لاقيو كلذوحن وأ
 ّمضب ّلقلاو هريغ نم ىكنا لمقلا لغلا نوكيف هيذويف ريسالا قنع ىف لّمقيف رعم
 00 ةأرما نيب عجا فيك ديري ذ ةرتكلا ىف رتكلاو رتكللا رثكلا لثم ةلقلا اهرشك

 الر وه ىفّرعُي ال نمل بّرضُي لثم لض ىنبا لض وه مهلوق لض نبا لض ىف ةجاحلو رقفلا
 رلعشا ىبمءالا فشنا ةوبأ

 ف ١ اروي عطخم دايز نمانإو لش نبا لص ْمُكَدايز َنِإف
 ريشملا انا لذلتلا ىنبا لالضلا وه اضيا لاقيو كلعو عاض اذا ّلض ىنم مءالا وه لضلاو
 ىلع هّلدو ةحلصملا هو هل نيب هيلع راهاو .ءيلا امرا عيلا راشاو هقرع دن راغ) كيلار كب
 كل ءافحا مهيأر اذاو يلا رهاصتت نم ننع كتلزنمو كردق مظعا انا ىنعي باوصلا

 ءادجالا كيك كتنح نم ىا كيلعو كل ليكولاو ععيلا ةرعاصملاب كيلا ترشا
 سيبل هعفن ىم برقأ ةوضل نم وعدي لاك هلوق هنمو رشاعم لا ريشعلا ريشعلا مارتحاو

 وباوه مهدا نب مهربا اههصن هّدع هعحنتسا ريشملا حاصنتساو ريقعلا سّيبلو ىلوملا
 معنلا لغا نم ناك هنا هثيدح نمو سهزلا ىف لثملا هب برضيب ىذلا ىاسارخل ىلعلا قنا

 قب هلخأي فيعر :دهب لك كا رطن دا ةر دق نو فرشم م وي تاذ وه اهيبف ناسارخب
 صعب هب لكوو هرما ىف مهربا ركفف رصقلا لظ ىف مان م ءام برش هلكا اهاف هرصق لظ
 لجرلا اهثا مهربا لاقف هيلا هب ءاج ماق اهاف هب ىّنجم همانم نم ماق اذا لاقو هناهلغ



 ا

 كر را اك علب

 نواح ل يدينضوابا كابر كمارو 1 ةسارفلا ىف انآ 1

 ام 3 رولا ,هاقحشألا ةَيِحت 0 ها 0 انْيداهَت
 ف هد

 ا جوخ :ماقلا 0 1 كد "اق , ٌضاف 2 ا
 :ناوكعملا مدعو ' ( ناودعلا معو ٠ ,”ناصولا ٌحَسَف حقل 00

 و9

 ,تالقجا َكِيَفصَو يأ ىلعو نقلا كف /ناكتسملا ردا

 تي ىلا اصيح هيف تحد ءاصيق ليلا رحل

 ص ةره َرَنهأ ل « ضرفلاو ضرقلا دايترا ىفركقيو ؛ضرألا ىف

 لا ىف عرسا ناك هناتع قلطا اذا سرفلا' نال :ىتملا .ى. ةغرسلا: نع ةيانك هقذلطاو
 ىف انا اذاف قادهلا وقر ساطرقلا باصا اذا سلا سطرق م ني ىف سطرق لهو

 نميتني ىأ سرفتي وهو أريخ ةمق نسرقت كلوق' نم مالا رسكلاب ةس ةسارفلا سراف ةسارفلا

 ةبتعلا ليقو بابلا ليقو ءانفلا نيصولا ناكل نيصوب رظنلا سراف لجر هنم لوقت رظنيو

 اذا هتوصاو بابلا نودصوأ لوقت نيصولاب هيعارذ طساب ميلكو ا هلوق امعب رسف دقو

 ةرايزلاو ةيحلا اوضراقن انضراقتو نصوم وهف هلعاف مب م ام ىلع بابلا نا هنقلغأ

 ىلبان _ ةازاجلا ىنعمب ضرقلا نم هايحو هرآ زو هبحاص لع منم لحلو لك ىدا ىأ ءافتلاو

 ىنعي ضاف روجو ضاه رهد موقلا ةلحم نم برق امو ءانفلا بانكل تانك كباس اا ىأ

 ىدلب ىف ناكم لكب لصوو رثك ملظو ىنتذاو ىترسخ ىتلا تداوكل نطو نم ىنجرخا

 افكو هايفصو ّىأ ىلعو : ةنوعم ا ريثكلا هانعف ةغلابملا ةينبا نم وغو نوعلا نم لاعقم وه ناوعملا
 جالدالا نهب داو اعرسم بره لفجاو اريقف وا اًينغ ليقو ارطضم و | اراتخم ىا نلفجا

 راقب ضرالا نكت تكي ةرلتع ةيناثلا ةماقملا حره ىف اههحاضيا رم جالّدالاو

 ضرفغلاو ضرقلا داينرا قف" ةئنكنلا ةنمو ركفتلا لاح اهيف رثويف اهبرضي نا كلذو عبصاب

 اذه ىبعف هل ضوع ال ام ءاغلاب ضرفلاو هضوع داعتسي ام فىاقلاب ضرقلا نلطلا داينر ذلا

 عب لاك يروم 0 وأ دحا نم ضرقلاب الام ىل لّمحب له ركفي لظ ىنعملا نوكي

 نهل أوضرغت را كافت هلوق هنمو باجيالاو ريدقنلا 1 ضرغلا لصأو ضوع ريغب تاك



 مانا

 هل قا
 هعَم امو سيمت قف رو سم مع ,رداهلا

 ىف لوح لاب ىرتغتو 7 لوتفعلاب كعك ةشفل اهتباردلا للا
 مغ ؛مالكلا ىَوشريْخَألا  ملقلا كا ىل اشفلطناف ٠ لولغفلا
 ّقح ؛تيناوخل يداضن ٌدَقَفَمَيو , تيرافعلا ََس ىتسي ْلَرَي

 ٌلوانتو ءافيغَر اهَعْياِب ٌلوانف , ِحاَدَقلا ةراخج ىلا ؛حاورلا ةعاوح
 اهناتنمر »رافزتاو ارب هك سك وح
 ىلا سل تا 000

 نتكس ىا نرق رداهلا فشق رو انف قاركل ةقرخ عج وهو قرخلاب ىنعو ةسداسل

 ةحاصف نع رداهلا ةقشقشب ىك دقو ىلوالا ةماقملا حرش ىف اهحاضيا قيس ةقشقشلاو

 جورخ الا قبي مو ىنعي هيرش سنعي ءاملا نم جراخل جورخ ردصلا رداصلا ردص مكتمل

 نم ا بصنلا لحم ىف كا ومنا لح انه هلوق سينا هعم امو رمالا !نهب روماملا

 ةلصع ةشقلا رأ ةلاخل' كلت: تيارف ىعي يطاؤلا ةلمعلا هلضع اهتياركا سن كل
 هنايب قمس نقو لضف حم لوضفلاو ةيلع ةهضرح انكي ءارغا لوضفلا ىف لوخدلاب ىرغشو

 لك ىم نيرفعلا ديبع وبا لاق نيرفع عمج تيرافعلا نيرافعلا ىس ةبطقل حرش ىف

 سيشرلا غلابملا ققافلا. نيطايشلاو سنالاو نكل نم تيرفعلا ىزيزعلال |اقو غلابملا ء ىتن

 ىا دقفتي نيناوكل سساضن دقفتنو ءاهدو ثيخ ىنم هيف غلابملا رمالا ىف نفانلا وه ليقو

 عضو ىا !|دضت هدضني هعاتم ىّضن لوعفم ىنعمب ليعف وهو نيضن عمج نئاضنلاو بلطي

 عمكلو ضعب قوف هضعب دوضنم ا نيبلا عاتم كيرخلاب ىضنلاو ضعب ىلع مضعب هعانم

 1 رعش ىقايبذلا ةغبانلا لاق داضنأ

 ٍدَصَنلاف ٍنْيَمْعملا ىلإ ُهْنَعْفرَو هضمي ناك قا ليت ُنَلَح

 ركسلا| عارصم صم نيفجعلاب ىنعو رتسلا ىقجلاو ةضرا ىلا لجرلا هينوي ىذلا لودل قالا

 حادقلا حادقلا قلا ةراجشىلا لاوزلا سعب عوجرلا ح .اورل ' حاورلا ندع نيبلا م َنَقَم 5 نانوكي

 :راشح م جرففل برضي ىذلا رجا لادلا ديدشتو فاقلا تفب اههالك ةحاّدقلاو
 ةضفلاو يفهذلا ةرابح لوقت امك اخ ىلا ماعلاو عونلا نا سنبل 3 باب نم حاذقلا

 3 3 6-0 |نه سلو - ةراعا 9 نما اكس نوبل ما 0-6

45 

2 

57 



 من

 6 0 ع

 0 « قرقتلا ٍرِمِقَولا د .مور قتلا 6 حرفملا دكا

 عر ؛ قرط أذا حلا ,عتمملا ليتلاو ,عبقملا ظفللاو  قرشمما

 نا هم <

 0 ةشقش ترف اندإ لال ىو َق تثفتو « قرح اب حابو ' قربو

 ةنماثلا ةماقملا حرش ىف ةضياقملا حاضيا رم قو ةضواعم اك عيبلا ىف ةضياقملا هب هب ضيباقف

 رحذلا نم قنالا قولع ىاقلاو مذللا متفب غللاو مالا تفي حاقللا غلملا اللا ةرمتع

 ننزلا مللاب انه دارملاو الم هعمجو لحقلا غلملاو لماح ىأ دل ف ةقانلا نقل لوقت

 0 هناكف قارتل ىف طقستو رانلا هنم جرخي ذا جلملاب دارملا اضيا وهو رانلا لماح هنال

 ةرات ىهفو رانلا دوجول ببس دنزلا نأ ىنعي حورملا ىنعملا حرفم ا يكمل مصملا لا

 مراكد قرح نم سمكت ةرات كلذكو ءالطصالاو حاضييدلاب ملصت ةراتو قارحالاب ىسفن

 لاض ىهو ةحارلا نم حورم او بعنلا وهو ءانعلا ىنم ىعم او اهب عفنتنأ نم حرغتو لاو ماو

 نينكلو قرحلا ريفزلا اذ اهررضو رانلا عفن ةطساوب رضيو عفني دنزلا نا ةانعف نعتلا

 دارا عولضلا جتني ىاح سفنلا نيدرت ليقو هباعيتسا ىأ سقنلا قارغتسا ريفزلا قرشملا

 ىف .نينجلاك ستزلا نطاب ىف روتسم هنال اضيا قرشملا نيتجلاب هداراآ كلنذكو طقسلا انه ءب

 ننزلا نم طقسلا ضاضفرا توص ريفزلا ليقو ىيععت وهو نيينللو عيفلا ضعب ىفو هّمَأ نطب

 نم هامرا اذا ه ءىتلا ظفل علوق ردصم ظفللا عنمملا لينلاو عنقملا ظفللاو هءىغعم لا قرشملاو

 ا دارا نسر ىا هظفلي نزلا نال طقسلا انه هب دار ا اظفل مالكلا ىهي هبو ءهف

 اذا طقسلا وهو ظفللا اذه نأ عنقم اب داراو نسحأ لوذلاو ازاجي حدقلا دنع ننزلا نوص

 عتمم او طقسلا اضيا هب دا اراو ءاطعلا لينلاو دنحار ان ىلا دعب جاني كاف هيحاس عنقا دجو

 كلل نييكلا نم: رام رهو اًضتللب نرعااقزطت قرط برشا 'قرطا| ذأ عفانلا

 : رعش رعاشلا لاق نانهكتملا قراوطلاو نونهكتملا

 عِياص هنا ام ريطلا تارجاز الو اَضَحلِب قراوطلا ىرذت اَم َكرْمَعَل
 نلهتفو تلملا متاللا هلوقل ةبسانم نشا ىععم ا |ذهو ةقانلا ىلع لمفلا ناوزن اضيا قرطلاو

 50 ا لمع ل قراط وهف اقورط قرطي قّوط نم ليللا قف قأ اذا هانعم

 عج قركلو ةرهظا ىا ءىتلاب حاب قرحلاب حابو قربلا ةلزنمب ةررشلا عاطقناو سعرلا

 3 0 7 0 هد وغلا قرت لاس انلا 0 ةقرح



 - سورس - 30
 اهرب را ٍه نشك لو ,ةربك هنم َتدَرْفَتْساَف ٠ هفاطْوأ/ئَوع

 تيب ىراج تعيس قح , فرح طَخ وأ ؛فرط جدك الإ ن رك

 الو وذبح ةعقو روك مقا ِتْيَملا يف هلِبَتل ُلوَقَي , تبي

 ؛ قرلا نيك ؛ قرْدَيلا ِهْجَولا اذ ٌبِحْيَنْسآَو ,كّدِض مف

 ؛رهشو نجتو ,رشنو صبُق ىذَلا ؛ قَّشلا مسدلو ٠ قنلا ٍلصألاو
 ,ىرسلا كل نيكس نم شان هكر ين أ قسو

 درفكسا ا هذه( ةردتساف انطو اهتنختا اذا اهتتطوتساو ضرالا ننطوا لوقت نطوا

 ليقو ٍلاغا مو غلابا م هانعم ليق ةرجا ىف سفانا مو ىنعمب درفناو هب دّرفتو ءىقلاب
 هل ذلها هرب مو هيلع هب لخب اذا ةسافن سفني ءىتلاب هيلع سفن مارا رم ودا

 نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف ةشقانملا حاضيا مّدقت دقو شقانا 2 حنلا رثتكا ىو

 ملوقو كرواجي ىذلا وه راجل تيب تبي ىراج تعمب قح ةباتكملا طلل نر طك ا

 نيالا كم اناذ تيبل تيرا هم لا يلم
 اهعشومو ةفاضالا فرح ىتعم هنّيضتل قاثلا ىيو مسالا رطش هنوكل لّوالا ىب'|نحاو امبأ

 دازا هاب قيدملا ليزتلا ليرمل ”ارتئاكر"اعساقلم واج ره قل لالا للا
 ننعمب يللا لزاتملا ىعمب ليزنلا نوكُي اذه ىلعف تيبلا  ى.هحم لزانلا :صتقلااتغأ 1:
 نونوكيو ىلا ىلاعتو هناكس لاق كودع ىا كدض هل ءاعد وه ىقتّدج دعق كك سلاجلا

 ىردبلا هجولا ١ |[ذ اعمجو !دحاو نوكي نضلاو و مثيب ذ اكتو متموصخ ىف 1 يلع

 ققنلا لصالاو هضايب ق رولاو ةتراوعسا ىف روبلا# ىذلا ىيغرلا ىاا ىردلا نوال

 عسب مروقتلا لخدي مب يبعلا ناوا مطلي هنال ايم هلعج قفا ممل طلب ع
 رهشو احرلا ىف نجمو قيل سمتلا ىف رشنو رابنالا نم ضيق ىعيب لل رشنو ضيق ىذل ضيق ىذلا

 ننع رانلا لخداو همامج ننع قتسلا نم عنم ىا مطفو نجلا دنع قثسو اهنم جرخا نيح

 جرخاو رابنالا ىف نمو ردْيِبلا ىف رشنو ةعرزملا نم ضبق ديري لبقو قر ام دعب زبخل
 رعش عقلا ىف زغلي ىرعملا لاق اهنم

 سمتلاب هَهيِبّشلا ِنْيَعْلا َنِمرغصب اهّيْيَرَع ناسيل ٍصْمَب ىف ءارقنو
 يقال نبل ييخأ نع بج رسم ارفع روخلا نا تيك لو

 نسمللا ةتداحل ع عزج . ملَو اهْيلَع ىونلا همي نَدَب هْدَع نَدَب انف
 شكلا نب راهن تونا لوادر سيال َنَي ْذِرَث مل قنأل داغأق
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 ايلل دورت ضن

 ةّيطساولا نورّشعلاو ةعسانلا ةماقللا

 عبمنأ نأ ىلا ءطساف رفد مكَح ى ؛أسإل لاف مام نب ثراه ىكَح

 51 ك0 لكس اهب ُفرْعَأ ا 1و ا( منا طساو سرا
 ةرعشلاو :ءاديملاب يش ادع (سع اشر اكسل

 0 دككانلا دلو , يمال شل د6 ,ادوسلا هللا ىف ءاضينلا

 ةفاطنل هدهو ؛ قافرلا ا ,قافالا هد هُم ناخ لل
 3002و

 هفيلستكو , هناطيإ ق تبيرغلا بغري , ةناكتس ةقارظو ,هناكم

 7-5 . ةعس اتلا ةماقملا 0

 0-5 ارقام جتنا د 0 ةتلاثلا 0 ْق 0 00
 مسا طساو طساو ضرأ د ل نعجتنأو ءالكلا بلط عاهتنالا لسا قودلا

 نانتيدم طساو 0 لاق ةركلا دلل نيب جك 0 لالا تنين ةني نم

 ال نفسلا نع انما د كسلا ا ل

 7111 اهلونو روس اهيلعو عماشلل نجعملاو طساو ءارضتح اهلل ىتلا ءارضقلل'ةّيقلاو ارضق اهب

 نذالا ةمحت زواجي رعشلا م كللاارسكي ملل ءادوسلا ةمللا ىف 000 هيلا نكسأ

 اريقم ادرفنم طساوب 1 هنأ ةيبشنلا ىاعمو مالو ملي اهعمجو ةّمج وهف نيبكنملا غلب أ أذاف

 قلاكال] ى ىكفيعلاو ةزاغملا ]ىف تون لولك اعجوم ادّوم الولح هلاتماو هلاكشا نع هتيرغل
 ىلا جر ا هينفع ىلع صكن ىلاعذ ةلوق دقو ركاتو 2“ قى ىأ صكت ربدملا ىأ صخانلا

 نكيدلا سانلا ذاك شو 3 0 نودرفنم ا ذاّنَشلا .: قافالا ذانش ىرقهقلا ىتتمب هنآ

 ام ىعي قافرلا طا طلخاو ءايرتلا م قافالا ذاةشو دن اوسيلو موقلا فى نونوكي

 ردصم وه هناطيا ىف طخ هاو هنادرفم ىهضو ٌنطلا طذاخا نم زاحب هناكو نم طلتخا



 مدا 5 0 ب 0

 تيعَرو ؛ هّمارَم تعم اف هي نا

 5 ردا ُتْلَدَسو ؛ . ٍليَصْفلا وم هالجلا نيب هنلردو . م
 ٍِء

 1 ,[ نو هباد“ ىايإ اني نانا «يأدو هيد َكِلَد ِلَوَي لو «لبِلا ىزاخت ىلع
 7 أ

 « سير حنت و ا سيلْدَتلا ىلع رصُم وهو هُنعّدَوف

 لوعاف وه ٌرسلا ىا سومانلا اهيف ءىت ال ارفق ىا عقذلب رايدلا ٌحَدَن سويغلا نيهلا معلص
 بحاص عضومأ انه ريغ ىف سومانلاو هترراس ىأ هتسمان هنمو رسلا ناقك وهو سهلا نم

 ليصفلا ةلوثنا ءالملا"ييب هتلزتو « ربكتالا شرمانلا# هم ليثزبج شن تنور كلا
 نوره مايا ىف ناكو دنقرهمب نم ليقو ناسارخ نم ب ناكر وهم دهاز وه ليضفلا
 باتحك ىف ىوم نب لضفلا ركذ دهازلا ضايع نباوه ليضفلا ىززطملا نعو ديشرلا
 ىوه نأ هتبوت بمس ناكو سخرسو درويبأ نيب قيرطلا عطقي ارطاش ناك هنا رجاوزلا

 نيذلل نأي ملا ولتي ايلات عمس ذا اهيلا رادجلل تري وه انيبف ىلايللا نم ةليل اهاتاو ةيراج
 ىلا ليللا ه وأو عجرف نأ دق ٌبر اي لب لاق عمب اهف سا ركذل معيولق عشخت نا اونما

 ليضفلا ناف مصيب ىتح الرخآلا لاقو لحترن ضعبل عضعب لاقف لوورن كباس داك
 ماعلا ىف لمللاب ىما انا تلقو ىشن ىف تركذف ليضفلا لاق انيلع.عطقي قيرطلا ىلع
 كيلا بت دق ّمللا عدترال الا عيلا ىقاس ها ىرا امر ىنوفاخي انعاخ نيبلسملا نم موقو
 ادبع سا ٌّبحا اذا لاق ىذلا وهو اهب ماقار ةّحم رواج ماردلل نيبلا ةرواجم ىتبوت تلعجو
 هلام ملساو هيدلاو رب نم ةّورملا لماكلا لاقو هايند عسوا !دبع ضغبا اذاو همم رثكا

 اهريفاذحب ايندلا نا ول اضيا لاقو هتيب مزلو هقلخ نّسحو هناوخا .مركاو هلضف نم قفناو
 هبوتث بيصت نا اهبرم اذا ةغفيخل مكردحا رّدقني اهكاهب رّدقتا ننكل ىلع نضرع
 نام كك نفت انهاه .ةيددازاو ىرتقملا نعاةعلسلا ريع: افك" سيل وعلا" نيلدتلا ع
 رمل سيردنخل سيردنكل وسح حعْدَبلا نم هرمضاو عدل نم ديز وبا هرهظا امو بيعلا
  ةرشع ةعساتلا ةماقم لا حرش ىف هقاقتشا ىلع لوقلا قبس دقو ةمّدقنملا



 4 ما

 ةدفشب 5 اوس دل تككيلفاو

 جمس مس كرش نيه هاج ١ جرت فيكف

 حاشا ىدابازوريفلا نعو اخرا اذا هيندب شرفلا حاشاو ضرعا ههجوب حاشاو نرِوَح ىا
 0122 1 لاير دلاب نكسلا انك . ىرهر ل نو: ةلمعملا نيسلاب هبا هين دير ىزفلا
 لدت اراد ضرالا عيمج لعجا ىعي ءىتلا لتم ريوصت ليتقلا اراد اهلك ضرالا لثمو هيلا

 ىف اوجبصاف ىلاعت هلوق هنمو كلبلا انه ر !نلاو هيف ىدلو ىذلا كردلب ىف نناكىلا كراد

 را ليقو مايا ةثلت مكراد قف اوعتم ىلاعت 0 |نكو مهدلب قا ىآا ندماج مثراد

 ةفطذلملاو ةنيذلملا ىفو ةارادملا نم رمار راد ةرادو ءىتلاب طاحا ام وهو ةراد عمج انهاغ

 رك ذ 0 باتك بحاص نا الا هقِحَأ ال اناو الوح ىنعي اولاق ىزّرطملا نع اراد ما
 رعش 4 نشنأو 0 ىنغعمب رادلا

 راذ ىلا اهيفا ىلغع نقاولو قفا ريغ وما وأ" اه نه

 ءاوفلا لاف توملا ىا نونملا _ ارهد هانعم ليقو نالوملل نم لوملاك نارودلا نم وهف  نآو
 اد راذقلا ارا3 ىرزلا 34ه كراذا نقو  "ةرئاد ىلا ةلئاج. . اههتوعةدحاو نوكتو ةقئوم نع
 0 رافو ةراف لثم وهو هب ةطيسلا هتلاه ىا رمقلا ةراد علوق هنمو ةقلح ىا ةراد عج
 لو هاا ما ركشملار! عرجرلا ٌرعلا'اراد'امو اينضلا ارضع رك ام : سساعلا ضفاقلا
 نا الا قاثلا ارادك نارودلا نم ضام لعف عباسلا ارادو ةايخل ابحلاو راهنلاو لّيللا ليقو
 لعافلا ريمخ ةينثت ىلا عباسلا ىف ىلالاو قالطالا ىلا قاثلا ىف ىلالا نا ايهنيب قرفلا
 ىف ىلالا نال ءاطيبالا ف فّئصم لا عقوا دقف ءارلا مضي ايكلا رصع ةاور نمو نارصعلا وهو

 :اينقتلاريمغل ىتاك اذا ىءام ىذلخب ءاطيا كلذو قاتلا ىلا قدلطالل زيصت-عباسلا اراد

 اهنا ىري نم لوق ىلع اًماف ىيبلا نم ريخالا فرثل ىف ةيفاقلا نا ىري نم لوق ىلع |ذع
 لفل (قيتح تلوارط ىا نيوركللا انترويغا٠ لاخ لك ىلع 00 ةريخالا ةقلكلا

 ىلا لعفلا ىنساف سووكلا نولوادتي موقلا نال اهانرونعا داري نا زوجيو نلمح ام انب
 زاجمي وهو ةعرج دعب ةعرج هاقس اذ | هعرج ىنعرج ةغلابملا ةقيرط ىلع ازاجم سوّوكلا

 اهبحاص سيغت اهنال كلذب تيم ءانثتسالاب لصوت م ىلا م سوغلا نيهلا سومغلا نيل
 ىنلا لاق هيف بنكلا نعتم ضام رمأ ىلع قلل ىف ء ءاهقفلا حالصتتسا ىف امأ مئالا َّق



  57وعوسم 

 لل ىيكتسا م :ماركإلا ىف ىقحأو ٠ مايقلا ىف ّفَح ىطَخ

 ىرتلا حانَج َرَشَتنا نيِحو ,ةزارسأ ٌصْياصَح ىنَعَدوُأو «ةراد

 0 ةموعكم ما دملا قيرابأ ريضحأ رمانملا :تاقبما ناكر

 اناا ردم لانقف م ما تنأو ء«مونلا مامأ اهوُسْحتأ تلقت

 ىرْدَأ ام هللاو ثلقف ةكندطلا ٍلْيَللا قو :«بيطحاو اهنلا
 نو ف وم رطبا كطل أ نع 50 نحل
 , يا ع ههجوب حاشأف ٠ نس كسا ذأ عم

 مضن ' ىتم
 اراد امفيك رهذلا ٌعَمرَدو . اراد الو 1 عفلإ كبح ذل

 هكا نيكل هلم لوقت هرمأ ىف ةيانعلاو لجرلا نع لاوسلا ىف ةغلابملا ةراغشلو ةوافلل ىف

 رم دقو ةوافح ذل رام لثملا ىف هنمو هفاطلاو همارحا ىف 0 ىأ هب كيف كلا

 مف ىف عضوي ام مادقلا م عموعكم «نيوشكلاو ةعبارلا ةماقملا حرس ف
 مدقم قيربأ لاقي ٌنسلا نم دانيلاك كسلا وهو مدفلا نم لاعف هيف ام فصيل قيربالا

 اعلا ةموكعم عيدلا ضعب ىفو دايقتت اّيع ناكاذا ةمادغلا نيب موق لجر هنمو
 اذا ريعبلا معكو هسأر نه اذا ءاعولا معك غلوق نم ةدردشم نيعلا ىلع فاكلا ميدقتب
 قاكلا لع ؟ردعلا م. دقتب ةموكعمو هجايه سنع هيف ىف لعجي ءىت وهو ماعكلاب هيف لش

 م57 ىأ هب ركعتي ىنلا طبشل ماكعلاو * نيش كا عاتملا مكع ملوق_ىنم اضيا ةدودشم

 هم هم نلقو ننون ىلصو ناف رجز هنال قفكا هانعمو لاعفالا ءامنا نم هم هم لاقف

 رمأي رّجكلا حلاط رظنملا حلاص هنا هانعم بيطا ليللا ىفو هترجز ىا هب نهمعم لاقيو
 نم ىا؟كسار طقسمو كانتا نع كيلست نم« داشقلا نكاسو هشوتيو ,دامرلاب ناتلا
 هتدالو سنع هكر هيف طقس ىلا عضوم ا ىإ سا طقسم وهو كدلبو كلها كا ا

 ليذه هغل ىف تلا ىرهوتلل نعو رزدل ةحاشالا لضاو ضوعا: جاها ىع ههجوب» جاشاق
 تكحياسو دكاجر كرب بيوذوبأ لاق رمالا ىف دج لجرلا مياشو جاب عملو رومألا ىف بل

 ةغل ىفو اهم ايار نعاطأ ابق" .رعاشلا لاق يام لثم حاضاو .ّمِم كن يوما لبق
 . رعش لاقو رٍذَح ىنعمب ع مجتاش مهريغ

 حايم ايا َهْنِم نْحياش حاير ىم ٌررلا َنْعِمن اذإ



 د عا كي

 اهنرافرب 6 ع 0 هكر اهل 07 ٍِ 3 هأ 20

 : ماركالا كادر ا  ماهلإلا أ هللا ا مصأع

 هس

 دولسالا ةلم 0 4 دول ةلحأو 0 00

 9و هَ

 ُناالإ هم دعب 0 ار

 ا رد تدهن سطل اوكي يالعسا لإ« تيحكلا ! اهتمت

 ,تامالعلا ٍقّدِصِب ىل َرَكَو نأ ىلا ءاَذُح هيف قرظلا ٌبلقأو ءاًدِج
 ا 5900

 كلذ ىف ؛كحيعلا نو دب ْنُكَي لى ,تاماقتملا ود انُْجَم هنأ

 لَحو ؛ضرفلاو لفتلا نم َلَذَحَت قح ْتَُكَسْمََن ,تذولا
10 0 

 اًهف ؛ةءاقل تردتباو هءاقلت 0 «ضرألا ىف راشتنإلا

 ثييطلا فام امَو ٌصيرَمْلا اعف نيا ىسيرملا ىواد َكلْبقَ
 بصننأو رشتو عجوتا ةملك اهآ كد عا ةلوازملا ىا ةسرامملا سارم لا س 15 الا 0

 ا كب نارطت اخ ويعا ىنتملا لوقك اهل ىف ريمضلل نايب اهنا ىلع ةرسح

 ىلع ةرمضم ىقف ةرسلل ىلا داع اهل ىف ريمضلاو اهنآ :ذانا اغا ينعم ليفو كلج .ر بر مهلوقو

 كك ادا :ةنمحكا نيزح نك هي ل ل علا ةطيرش

 ىذلاوه ىأاعي مسملاو ةرشاعلا ةماقملا ١ جرش ىف هح ىف هحاضيأ مدقن نقو همدنل ىأ ترسل

 وهو طقاسلا طقسلاو ءىتلا رايخ ةبخنلا طقس كلب ةبخت بانعلا نم مكتفيو مكهسي

 ىدنعو طفلا |نه مزلا لاقي عونلاو ةقيرطلا طفلا م ءىث لك نم لذرلا سيسلل

 حنلا ضعب ىقو نيرقعلاو ةتلاثلا ةماقملا حرش ىف هحاضيأ مدقن دقو طفلا !ذه نم عانم

 نم غرف ىتح ىنعي الذلح راص ى لّدحت ضرفلاو لفنلا نم للحت ىتح بيجلا اهمظنب
 أورمتناق ةولصلا ىنيضق اذ : كاع هلوق ىلا ةراشأ هيف ضرالا ىف راشتنالا , لحو هتولص

 نوكيو ءاقللا ىاعمب اردصم نوكي ءاقانلاو ةلباقملا ةهجاوللا ةءاقلت نهجاو ضرالا ىف

 غلاب يأ قكلار ىعم ءاقللا رركتي كمل انه دارملا وهو ءءاقلت نسلج غلوق ىف امك افرظ



  موعاب - 0
 2 2 و 4 وى رٌعأو و5 و

 متوأوضهو ؛ موهسلا مهماعطو ؛كلاح متواورو ,«كلام مهسراح

 الآ ءدحع الو ماج دنع الو ,تلوءالو مدعسأ لام.ال مومتلا

 : الوم ةعاط مكحأو : كلاسَم مو ءءاوه كلَ ٌاَرَمآ هللا ًَ

 يدا وصفوا 0 ام 0 .هاوأم  عجورل دك
 9 تت نب

 نينا رشف 00 00 526 مم ءئمالالا 1 : مالكلا

 اهنا ليقو هيلع ىقأتو اهيف ىلا ل اهنال مهج ةمطقل د هدعأ اذا ةىصرأ

 ةنسللو لوكالا لجرلل لاقي نقو ةمطقل 2 ا هلوق هنمو عبارلا فكردلا

 مذلا سضعب قو هسفن بعنأ ىأ كو هيلبنت فرح ذلأ هللأ مز الا ةمطح ةديدشلا

 اسمح متغا معلص ئنلا لاق ةملاسملا ةعداوملا اعداوم ةحارلا حورلا هاوام حورل حدكو
 كرقف لبق ”كانغو كلغم . لبق 0 دعا كيس لق

 مح مهلوق روصم 0 ماما 00 0 ل 7 ىلا ل

 لاق هرشع ةئعساتلا ةماقملا وش 5 هحاضبا نقيس نقو نومللأ ا وضو ماهخلل هنمو نيم

 رعش هتمع ىلع ورسخ انف ةلودلا نضع عاج اب ىزعي ىنتملا

١ 
 3 ارمالا

 ةعجك اركم ناسنإلل 5 دل

 هب نِمرَم ام اهب ىَصْنَي

 ِهقرَش ىف سم تلا َنرَق َرَئ ل

 ءهلهج ىق نأشلا يار ت توك

 هرم ىلع تاز اَنَحيَرَو

 ءايقلاو رادل اَدِعَتْسُم نكف

 رد و ترق قاد اك
 د نم دب الام ا
 هبسكح 0 م نامز لع

 مكيركا نكم َداَمْحَألا 0

 هبْسَي مل ِهيِبْسَي يذلا ٍنْسْح
 30 ِ نيعتالا تكلعف
 نوفاك يم
 ةنيوسش 0 نمالا ّق ٌدازو

 نما 357 ( بو نىشنب 0 ىلع نمأو ارم لوطا عارلا ناكاصر قل



0 | 000 00 

 3 هل ,عاعتو ,ءابكذل مالكا جارطلو راما لاك «راوصإلا

 1 ومالا ( مكحعوم ةعاسلا امأ مككلْسَم طارصلاو

 ةدصوملا ٌةَمَطَلل ةاصغلا راد امأ ءةّدَصْرَم ملك ةماطلا لاوشأ امأ

 اًيِناما نهتن ْدَق ٍتارطخ ىلإ اقوُبَصِل ٌنَلاَم َنمِح ىَْنِل لوفأ
 يل ا ل ا لاما اكلي نرد اين دلا نويت
 اًيِضاوَحْلا نورقلا كْبَق نَبَصَع امك ىتُهفمل بابِصاغ ىلايللا َىْيْلأ

 ريش ده لاقو

 هيبدل ىَوْهَأ ا ٌنِسْفَمَو قس  اهفرر خف« لما اهييوها وعدا

 ا اش يطل اه ترا اوال م بة ع وضد نيف تتر ةينذلف
 وضع لك و اولا رسكب لصولا ىرغزالا لاق لصو عمج لاصوالاو حرج ىا ملك لاصوالا ملكو
 ةريغ لاقو لصاغفملا لاسوالا ىرهوذل للاقو لاصوا هعمجو هريغ هب لّصوِب ذل ةدجح .ىلع

 ادحإ لعج ال ىأ 2 الو ىنعملا ىف ىرهوجل لوقك وهو ماظعلا عّمتجم لاسوالا
 : مث ةهاع مهلام نباصا اذا نوقتم مهو موقلا صا لاقي قعنم ريغ اضيا لعتسي ساو اه

 ا رودرا ىلع نابوصنم اهه ها سأ عزفا ىأ عور 2[ عورو نعفترا

 رعش  ةغبانلا لاق ليقثلا لمكل هلصاو بنذلا رصالاو رصإ عمج راصألا ر اصالا لمحو

 اوقرغ ام َهْهَب ْمُهْنَع رْصإْلا لماحو مئارس ىتقغي نأ ميَّضلا َعِناَماَي . كم 41
 عّطق ًةحرحم ردملا مكداهم ردملاو عرزلا عطق اهقفو ءانلا رسك "داتا مكداصح
 ىف طارصلا مككلسم طارصلاو ءاهباهتدحاو يق” لمز الا ئدلا"كلَعلا' وا" نمباعلا نيطلا
 نم ٌنحاو ةوعشلا نم قدا. هنا لاقي هج ىع دودمم رسج وه عرشلا قو قيرطلا ةغللا
 نال كلذب نيس ضرالا هجو ليقو ةمايقلا ةصرع ةرغاسلا مكذروم ةرهاسلاو فيسلا

 ضرا ىف ةرارخ نيع لاملا ربخ ليق !ذهلو هب رهست اهناك اراهنو ذليل بُياد تابنلا ىف اهلمع
 لسور اهنال ةيضاولا ةّماطلا ةماطلا ةماطلا لاوها تبغ اذأ سهتشتو نم اذا رهسن ةراوح

 نم ةّدعم ىا ةدصرم انهاه دارمللا و ةمايقلا ىربكلا ةماطلا ةيطغنو هولعن ىا ءىت
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 الإ رس: الو «؛لاصوألا مو ءلاضو الإ لاَصَوءالَو «لاعالا سكفا

 دوت ءاعدلا قف علوق اماو نامزلل امنأ نوكي نا زوو عالطالا ىنعمب ردصم لخالا قى
 هعدوم د نا ع هب اضفدهلع نقو هنذل  ةمايعلا وب هب .دارلاو عاطملا لوغ نم ساب

 رسكلاب لاعهلا هلاحم ءوسو 0 عا 0 8 اع . عولطلا لتم ردصمو عولطلا

 هي لامس ىذلا رثالا معمل العم ةرشع ةيناثلا 5 ق قيس نقو لايتحالاو نيكشلا

 مطمو ازاجي موعطملا هب دارا هّثاكو لكالا وهو معطلا عضوم معطملا اعطم قيرطلا ىلع

 نيعلا مح نعمل مارح سرب 501 راح ركل اكذلها ءىتلا قيرفن ةطعطلا امرمرع

 محا" لاف عطقلا كسلاو نصف هتدارا ىا هه ماسلا ١ 210 هن حو هردكاو»و

 ل رافض أ ةفماسم تثكتساو املا ىأ هيددأ مطصا اذا م 7-51 0-5 ديرذد

 6 ١ ٌ 000 رد ةغباتلا لوق هنمو

 مصاستملا اهني" كتسمح ىلا ليو ١ ؟ىدتنل كنا ساتلا ربحت تردخا

 رماه مما نمر 7 رعش صربالا نب نيبع لاقو
 نشأت قلب ىعدت 9 ىيفت قْهلاَي ْمِهَعِماسَم ُنكَتْساَف َرِهاَعَم اعد

 ءايحالا ترص لحرلا ربخ 0 ندآلا لا 0 ابخالا لاصيا عاملا“ كمي كر

 0 ناك دقو نيرشعلاو 0 5 3 0 0 هنمو ثلا ملا ما 2

 عر ,ادكالا ريمغت ٌز ّرم دقو اهنامرح ىا عماطملا ءادكاو ّمثأ نكا ملف مي
 عم 0 الإ تاكيألا 0 ناجلا داغ ط تر ذلا ىأ يس ةعباسلا ةماقملا

 |نتع لن عج لامآلا 0 سكعر ,١ لاضتعم | ةلصاتساواب دم لام ذل تاعي
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  مسوعوع - و 2

 ردح ادق :ءاواكسلا دادعإ دحر اوحِعَأو . ءادقألا 0

 د ,لاوشألا 0 :نارقكا ل مكماعرأل اوروصو ,لَمألا

 م 00 3 اوركذأو ؛لالاو لاكل 00 ,لالعألا
 9 جا

 0 ىتح هيف نكلاو لعلا ىف سفنلا سهح جدكلا الا حدك مكداعم كك

 هنمو ةميهتلا دادعالا اودعاو نككلا عدرلا اوعدراو هضعو هشدخ اذا هحدكحا اهيف

 هكلتجتتسا ىروركر نعتم دادعالاو اًويه ىا ةوق نم معطتسا ام عل اودعاو ىلاعت هلوق

 مز زاللا ةلزنم ىذعتملا ليزننب امو موعلا نيفيل كلتم دازلا وهو لوعفم لا ىذحب امِإ مزذللاك

 هجولا ىف امك اضيا ةغلابملا يفي !ذهو هودجوأو دادعالا اوردصا ىا لعفلا لصا ةداراب
 هجشملا ىلا هب هّيشملا ةفاضا ليبق نم عرولا ىلا للأل ةفاضا عرولا للح اركرذأو كلود

 عمطلاو لمالا ىف ليق ام لمالا سواسو اوصاعو هيبشتلا جشرت سبللا ىنعمب عار دالاو

 رعش 0 ةيهانعلا ىأ لوق بل لامعا نم سانلل نيعناملا

 لامعا ىأ ٍلاونط نلاكاتح نستاعم

 لاففا 5 م ِرْهَّدلا ىلع َْلَبَقَأَ

 لاكتلاو ٍلْمّألا ناويضلحللاو ْزَهَجم اةيفااكبا

 رك مى اص لص يجز سين ةنال
 نحش 2 لاقو

 َلدلاَو حاورسلا لوطي قزربلا ينال ف ا ىنسب َمدلَع

 منَي ْمَل مث ّعْرقلا يمد نسكا ١ ١ 'ننيل دم قر ىاتبلا عراف اَي
 جرقلا لرأ كفيملا تكاتف ٍرِبلطْسُم قر ىلَع وْطاق

 3 1 ضارمالا ىا لع عمج لالعالا نافعا راسن ةرواسمو اهريغن ىأ لاركألا 0

 ةعلطاقملا ةمراصملا لاملا ةمراصمو ىلالنعاو ىلالغا َخلابشا نا الولف ةعباسلا ةماقملا

 طالنخا ليقو هتّدش نوللا ةركسو اضيا هل ردصمو ٍعرصلا عضوم عرصم لا هعرصم ةركسو

 ىفل منا كرهل اضيأ لاقو قحلاب تو قحلاب توملا ةركس دا ىلاعت هلوق هنمو هتّدشل لقعلا

 هَحاَص قأَي ام لوه ىعي هعلطم لوهو ربقلا بارت سمرلا سمرلاو نوهعي متركس

 وغو كلذ وحنو هتنشحوو ربقلا ةطغضو ريكنو ركنم لاؤوسك دئادنتلا نم هيبلع علطيب ام وغو



 ل موعرل ب

 لّموم كاعد هوعدأو «مسم ٍدَحَوَم دع هدأ ؛ هوَح درام ّلك
 حَمّصلا ٌلداعلا ءٌدَحالا حاولا وه الا َهَلِإ ال هللا وهو ؛ممَسَم

 اة لسرأ :ةعاسم الو وكم كدر الور تلاع الر كد

 دوسأللو ؛اَدككَوُم ٍلُسَرلا ةادألو ءاَدطَوُم هليللو ءآَدهَمت مالسإلل
 لالتل موو.« راكمللا ةعو راجتألا لصور /احش

 ةوَلَصلا َلَّكو هلع هللا َمَْرَك ؛مارحالاو لاكخالا ميرو «مارخلو

 ردو ؛ماكر رتق ام ءءاجرلا هلهأو ءءامركلا هلا جرو | الحلا
 َلَمَع هللا مكر اولّمعإ , ماسح اطَسو : ماوس مدا , ماك

 مكءاوضأ اوعدراو :ءاّفكألا حْدَك مكداحم اوحّدكأَو ؛ءاعاصلا

 معنا ىا هيلع لاطو ليخب_ىا عابلا ريصقو داّوج ىا عابلا ليوط نالف لاقي ءاطلا مب
 ءانضولا لذب انه ميلستلا مسم همىدغو 8 هرسك ءانبلا ٌّنه هلوح درام لك ٌدهو هنوق ليقو

 هل ننح اذا ىفنب هتادْرا لوقت هناعا اذا ءادرا ىنم ثوغلا ءدرلا هعم ءدر ذل و مككلاب

 ور وبا لاق ىمسالا لاق مهلا رمح لابو برعلا دوسالاب دارا ادّدسم رمح لاو دوس در

 ضيبا لاقبي الو مهمجعو معيرع سانلا عيمج هانعم رمحاو مهنم دوسا لك ىاتا لاقيب ءداعلا نإ

 ليلا ىلإ ةرمكل تقلطا ابيك ممهيلع ةرهبلا ةبلغل داوسلا نرعلا كع_قلطا اعناو
 رعش ةدربلا هتديصق ىف ىريصوبلا ىرصملا ديعس نب دم هدأ نبع وبأ لاق م ةرقشلا

 ِمَدَعْلا نم اَينّدلا رمت ها نَم ةَروُرَصس اَيْندلا ىلا وُمْذَت قْيَكَو
 ريخغ نمو برع نم ميقيرفلاو ٍنْئيَلَمَتلاو ييَنوكلا دهس دمحم

 معي الو هنيه 5 تارا نشا نان يانشلا 4

 حر غنيب نيذلا ةيارقلا ىوذ نع اهب ىكي مث جورفلا لصالا ىف ماحرالا سماحؤإالا لصو
 مارحالاو للحالا مسرو ماحرالاو هب نولء 06 ىذلا ها اوقثاو ىلاعتو هناحيس لاق

 ا لاعفا ىف لوخدلا مارحالاو 2 لاعفا نع عاوغلاو جورخل لالحالا بتح ىأ مسر

 ل هلا لتقو علقتلاو قلخل مارحالاب هسفن ىلع مرك جاحل نال امارحا 7 3 _ لوخدلا ىمس

 ماك رههام ءايشالا هذغ هسفن ىلع لحي هنال الالحا تلا نخب ورمل ىسو ءاسقلا وسلس

 يارد يضم ايمهلرق ىف امو ءاملا لامو رطملا لزن اذا رصو مكاربملا باح



 د ا

 ىلا وغدا رّيْثِم ىف قَتراف | هَيَبْصُع ف يِداهتُم ٠ هتَبفأ

 مح ّقح سَلج زل ٠ نيمجلاب اريشُم مَسف :ةورّدلاب َلَقَم ن
 ءدلآلا دولا ءامسألا حودملا هلا >محل لاقو ماه نايدأشلا ٌمظن

 ؛ مَمَرلا ٍرْوَصُمو ؛ مَمأل كلام ,ءأواللا مستحل ونعدكملا ؛ءاطغلا عسبارلا

 لك َكرَدأ ؛ مرو داع كلهمو ا حامسلا لف مرَكمو

 دفو ؛ ُهلْوُط رلاع ّلك َمَعو ٠ . هللح َرِصُم لك َعسَوو ؛ هلع رس

 ف
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 صعب ىفو ةتبصع ىلخ ايداهتم . كلثم كلظ ناك اذا رهظلا لص سو هيلع ها لص هلوق

 طعاولا زرب نيرشعلاو ةيداكل ىف لاق ىتملا ىف لياقلاو رتهيتلا ىداهتلا هنقْفر قلخ عنلا
 نيهلاب اريشم مسف امكاق بصتنا ىا لثم هتقفص زوفب ىهايتيو هتقفر نيب ىداهتي

 مالك يغ نم اهأسم هنيهب سانلا ىلع راشا ربنملا ىلع سلج اذا بيطخل نا ىفاشلا بهذم
 هك دلما نذا ى درو دسملا وع سيل نيذانلاو ناذالا نيذأتلاب دارا نيذاتلا مظن

 5 نه هن ل اند اهل لعج اذا اهريغو لعنلا لذ كلوق ردصم وهف نيذأتلا امأآو ن اذألا

 0 درلا ن, نراص ال تلقا ةطرقنم ضواءاعلا اهيف تلق. غناو ثلا: اهفورحل ظقن ال: ةبطلل

 ممحل طقن الب ىتلا فورشل نم اهّدعو ققولا ىَرْدُت لصولا_ىّرجأ ةطوقنم ريغ ءاهلاو
 ةرشع ةيناثلا ةماقملا حرت ىف اهريسفت قبس دقو قيبضلاو ةّدشلا ءاواللاو عطقلا مسقل ءا ءاوذللا

 قتلا غتدلبل ملا مرا ليقو كوالا داع وبا مرا ةَديِس نبا لاق داع نم ةليبق معا مرا ا
 00 الا نافذ قا ىريربلا قياس لافو لثمأ اهييييرش قىح اهومكحاو هاج اهون

 2ك 0 َنِإِرْهَّذلا ؛ ودعي ننهدرمارغقلا كيو نأ قْيكو
 تاب ماشح مست دوق سور ٠١ لكمال واخ نين ليفل لع قلأ

 كر ىرييلالا لاقو

 كالا عاننملا نها نم ةورركد هاهو اوعَمج اَم َقْيَأو فولت ني

 بزاوسمو ندب لهاوملا نمو اَنقلاو مراوصلاو ع 00 نمو

 بفياعمك َنْسَأَو يونا ناتق) مكتسب لمحم اهقياوس ه نناكح

 ٍبِضاوقَو ٍةَقِسأ صايع اوك م” توب 07
 ِيَياَص اَض مهس لكب نونملا نك مِههََمَرَو ىدرلا ير مهتفصق 5

 ؤرطلا الانا ارا اا كمك[ب هللا هيلا متادلا بنذلا ىلع مقل وه ٌرصم ا ّرصم لك



- 

 0-5 ا لس هداج 5 0-1 ؛مامإلا 00 0

 و انما يضل

 ءاثعو لاخل ىف ىارثالا لع 'ءاسقثوا ةعيرم الا اهتلخدي نأ ءاسنلا اردتم 11
 بيغي سفّنلا ريثكلا لْهَسلا ناكل رهو ثعزلا ند هلضاو ةيغتو ةحقتشلاردستلا 2 و رفملا

 0 'وهيف ىتمب نم ىلع ٌقشيو مادقألا هيف

 رككتسلا ءانعو نم كك دوا ف | هللا تيودلل ىف ءاج دقو ءاتعو ىعف ةفورحم ةلصخ

 ةحللا قرد :مكلت ىنلا ننس 5 نحاو رثالا رثالاب ةعمكل لسغ 95 وكلا

 نم اضيا لوقو بجاو ةعمجل موي لسغلا مع هلوق اهنم ةريتكةعمجلل لسغ ىف راثآلاو ى
 نم قحلال ةريتكرابخالا هذه لاتماو لضفا: وهف لستغا نمو نهنو اهبف ةعمتل موي 53

 نع منع هدا ضر ركب ىاو ىققثلا سوا نب سواو نيعس ىأو رذ نأ نع مامالا نم برقي
 عققساو ابيرق مامالا نم سلجو ركتباو ادغو ةعمجلل موي لستغا نم لاق هنا معلص ّىنلا
 ىعي ماجا لضفا برقيو اهمايقو اهمايص ةنس رجا اهوطخي ةوطخ لك ىف هل ناك تن صناو

 قو قب عمشلو اهنونمسي أوناك منال كلوي نيمن 2 ةرقب وأ ةقان ىهو ةنوجلا كلب

 لما ةدمنلا مولر لا نما كل لوسي رس را

 حار نمو ةرقب برق امتاكف ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو ةندب برق امناكف حار مث ةبانخلا
 ىنمو ةجاجد برق امئاكف ةعبارلا ةعاسلا ىف حار نمو اشبك برق امتاكف ةدلالا ةعاسلا قف

 نوعمقسي مدلل نردج مامالا جرخ [ذاك ةضين برق اهناكف ةسماكل ةعاسلا قى حار

 حاوَر دري م تيد ةيناتلا ةعاسلا ىف حار نمو معلص ءلوق ى ىدابازوريفلا لاق رحذلا

 تيلج ناب ةلزنمو ةوظح اذ راص اذا ىِلَح تدِعَس ىا نيظحت اهيلا ىتخ لب راهنلا
 ةماقملا حرش ىف ةبلخلو لكلا ريسعت رد قمري !ايلع راصو قبس .ىا لج هناا

 لافي ك1 عمال ظنحا قفعمب راتخاو ريخت لاقي تريختو ىيرقعلاو ةثلاثلا

 واسس لظأت ماحز ىا ظيظك نالف باب ىلعو هترتكل هليسب ةاض اذا ليسملا ظنحا

 ىلا راشا رهظلا تقو ع ءاهنأ برق ىأ هلثم - نساك لط نع نا اند ىنعي هلظو صضخقلا صفقلا



 دل منوعفا ق2

 مول طادكملا 0 درو ابنك عم هك حشو

 0 د جال ىلع ؛بابّشلا لأ

 9 10 عار

 للدعلا لَصَح نأ نأ عش امو ُتِيَعَسف ؛ةَيوُعَصلا توقاكن

 ماهل ىلا ْتْمِع «ىدذع لوف تُكَأَمو ءىدنق . ديلا تلقع تف

 ع اس ىف توا ءرفسلا ءامعَو ىنَع 0 ءرقألا ل

 نك هلاق جيصف رعش 3 ا نقو برعم برعم سراف دقن ننقل رهلا ندعم رييبخ نأ كلذو

 ردصم وه ليقو ماوقلا طاطشلا طاطشلا موق َكْعُي نا دعب ركسلا بصق ريصع ومو ديرد

 ىا طاشنلا وم _هلوطو ماوقلا نسح وه ىروغلا لاق ةدودقم تناكاذا ةَطاش ةيراج ملوق
 بارسلا بارسلا مالم ىلع بايقلا ما مالا ريفا ردبلا رمربلل ةزيتخ
 هباشمك سايق ريغ ىلع عمل اذا مل نم ةصل عمج هعماول هحمدلمو عداخلب بذاكلا ىف لقم

 هرقل ا ا ادا يقل نع ىلع يح ةمودتل ايو ةرظانم وا هيه عج ىف

 اهنم هل ةقيقح ال ام قيقحتو ةبذاكلا عماطملا ليصحت ىلع بابشلا ةوقب نيعتسا ىلا ينعم لاو

 !ذهو عمطم ريغ ىف عمطا نا نع هب انيعتسم ىل وه اهب نيعتسا وأ نابشلا نم دذلجالا لْعِف
 هب ناعتسلا نيب ةبسانملل ابلط هتراضنو ةقئورو وو بايشلل ءاملا راعتسا اهنا ليتم

 ةعيقب بارك ى لاعت هدا لاق |نهلو ءآملاب هيبه ىيعلا ىأر ىف بارسلا نال هيلع ناعتسملاو
 ةعمكل موي ىا ةبررع ةرحب هركذ رم دقو ةغذايلا نم باب قهر ادام ن لا د

 ىهو ةميدقلا ةغللا ىف ةعمكل موي ةيورع ىوغللا ىلاعملا وبا لاق ةّيطبنلا ا بيرعنذ وهو

 نقف ةبورع لاق نمو ةئمشل موي ةبورعلا ةبوييس لاقو ماللاو ىلالا اهلخدي الق 0

 0 11 ريهعلاو احلا 3 هردانه هيويتس ؛باصا' لاقفا بيبح نب سنوي كلذ لبو طح
 ىلاعملا وسبا هلقن ام ىلع ةبورع ةركب ىريرتل لوق نوكيف ةعمجلل موي ةبورعلا موي لجل
 ةضرع ىلام ناك ىأ ىدنع لوق نكلمو - يول نب بعح ةعمج اهامن نم لوا ليقو

 اذه لوقا ىتح ىفنل هّدَعا نا ىنعسي م ثيحب بلسلاو بهنلل انكمم بطعلا ةزهنو ىنلتلا
 ىكي ١ نيح ىاك كلذ لوقا نأ ىننكما ىل ناك ام هيف ناك ام هيف تزرحاو نيبلا لصح ايف ىدنع
 لاثف هن علم يذلا لعر لام ىإ جاع مات ىلا تنع هاا اكلام تنك ام هانعم
 الا لجرلا الك كك كاف نامامثل اهل ارا 0 اهيف نودجنسو مجاعالا ضرا ركل متفتس
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 هلم تزل هونوا كيتا فكم ةيساسلا »فس

 َدْعَب هلوقو ؛فيفغَتلاب ٌةَّيِط اهيف لاقي دقو ىتّهجوو ىدُصقل
 ريغمصتلا نيابق ريم: ىعوهو ىلا ريغشت اهتللا يتوب

 ركع ف دقو َرْغص اذإ مسإلا ُلوأ ّمَصُي نأ سايقلا نال درطُملا
 هنو دال هِريغشَت دنع ةيِلصألا هَنَحَم ىلع منال
 دنع ةراشإلا هامسأ ترجأو هرحآ ىف افلأ تدازب نأيب هلألا طر نع
 اًيَتَللاَو اَيَدَّللا ىتَّلاو ىذّلا ريغصت ىف تلاقف هّيكح ىلع اهريغصت

 حعب مهلوق عم ىف قي حقو د كايدو ايد 1 م
 َحْعَب امهب دارا قيقو ةّيماذلا م 3 نيب اه ليفت ىلاو الا

 : :ريبكو هوركللا ٍريغَص

3 

 ةيدنقرمسلا نورشعل لاو ةلماتلا ةماقملا

 'ةنقلا :ئرافسأ م ىف ثعضبتسا لاف مام نب ثرادل َرَبْخأ

 هردس نم هعلقي 00 000 كيلا ننع نذل نكات ا هيش كدلدلا قأملاو

 يوخلا قل [ذأ وطي ا ىنم وهو ةينلاو 0 0 00 7 سي نشتو ء الا

 , هيلا هسفن ىرطيو هديب لجرلا نال ةّيط لزنملا نىمشو> ىتن ىلا سمعو

 نيرشعلاو ةنماتلا ةماقملا حرش

 ةراهتلل تعبت لاملا نم ةفّاط ةعاضبلاو هسفنل ةعاضب هلعج ءىثلا عضيتسا نعصتتسا
 رعف ” مالا كالا ىلا م 0 و 00 0 نماءلسإ]

43 
 0 ا

 نا

 )لبن
 يقيل املغت 2
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 3 مسا د ب

 ظننا فردف قايوكذهلا ا تيوذ بأ, راشا:امهيلاو .هبايإ كيري
 ا ل للا

 ءنكاول 5 ٌكتقلا ةرشنيو اهلح ناظراقلا كر ىتحو بك 42 0

 2 + اهل

 ميِرلا مومسلاو اليل ةراخل علا رورشل ىومسب ىرورح ُلِصَأ هلوقو
 َتَيَل هلوقو ٠ اًراحت ترحل َمماقم امادحإ ماقن - اًراهك ةراحلا

 تابثأب ةسير شيرع ديف لاقي سف ىواص ىنعَي ةسيرعلا

 قديعلا اما ةنيرعو ندرتعو ٌباغو تام نا اك اهفذحو ءآاهلا

 ُلَثَملا اذه ٌصاصخ هلو َتَلْكَأ هلوقو ؛ةاهلا امهب قَحْأي مف شيخو
 اهين ىرهي داك ام َحْعَب اهيلع قشأ ةكَلَف نم اجت نمل ٌبَرْضُي

 نيليو نم نوشأ١ ليو هلوقو  ءطارصلا هفإ ٌليقو ودعلا صضاصتللو

 لوف هلثمو هوركملا ُضعَب لان نمل َةَيِلِسَت 5 ٌلَثملا اذه

 ذ 4 اَشلا
 1 5-2 رم يمل مظن 2

 /ضعب نم نوها رَشلا ضعب َكيَنانَح ل ٍقُيَمسآَف تْيَمْفَأِرْوْنُم ابأ

 9 تس © 9 ل سس

 ٌبَرْصُي ْلَتَملا اذه قفتت قيكف قْيَم كبناو يت نأ هلوقو

 نم ٌدوخام اطيق ُقَنْمْلا وه قّيَنلا نيف ىتلشل ىف ٍنيَيفانَتْللا
 ٍقْيَملا ن ناكن ىكابلاوه يملا هَتألَم اذإ ءانإلا ثقات مه

 ادَت هلثمو هلاقحأب ارد قيضي قُمحلاو هطيعل رَشلا ىلا عِرنَي

 ىلع ضيرملا ىتشا هنمو فرشا ءىثلا ىلع ىتشا اهيلع ىقشا مهايحا ىا هدا مهرشنا رشنبو
 دحاو ىنعمب ٌبر اي كينانحو ٌبر اي كتانح لوقت برعلا ىرغو4ل نع كينانح كولا
 00 ل1 تلا ديبع وباب لاق :قلديملا نعو هيلا ليم ىا ٌر ملا ىلا عزني كقمحر ىا
 قىصيب رعاشلا لاق قثنلا ىنعي نيكل وه مسالا لاقو ءاكيلا لا ا عيرسلا قيملاو وعلا
 ر ابلح

 َقُّيَق ّجاَعَم نيل ْمَطْرَم اهل موُضْهَم ينم ٌمعش

/ 

--- 
77 



 رشا د

 ركفاو زوو ناريزتح امهنإ قيقو رمل اره 0 ىَرِهَش ىف
 هلوقو « ءنيمجت عوْلُط امم ّلاقو َلوقلا اذه يرد نب ركبوبأ

 1 مظن ءةَعباَنلا لوم ىلا هب ًاَيوُأ ةّيغبان ةلْيكب تي
 0 اهباينأ 5 ضقرلا ف :تيم ىترواس ةاكدرد

 2 أ هنيه لاكيقد 0 ىنِعَي ىوتب هيلا تكلا 0

 ةكشب طي ن 0 برضي لَكَ اذه ىصيو ْعَدْلَي هلوقو :ىعج

 اهيْسَكو داّشلا مق اًّيصو اَنَص ىيْسَت ُبَرَقَعلا ِتْأَص ُلاَغُي ى 0012 و ع8
 اذه ىف ىوولا نبأ ٌلوَق 200 خوقلا كلذكو نتوَص اذإ

 مظن , ىكطعلللا

 ءنانرم قو اياَمَرلا ىيصت:سوقلاك ةّملاظ قو وركشتو ّبِحملا يشت

 لاقيو لي 8 نم برضي ْلَثملا اذه ليو وُرْمَي 2

 اسبال 0 : نال َرْبك اذإف َرِيغَص وهو وزني يدخل هيض
 عْيَسأَرْجَأ رمل نأل *ىربل َعَّنْلل ٌبّرضي رسل رّملا َدلِج ه١ 2 09 ذه 212

 قدم راض ىَأَرَهَت مهلوَف قاقتُسا اذه نيو مضلل كاما اةلعاو

 ىنح ىذا هنأ ظراقلا ىف لصألا نيظراقلاب ىلا هلوقو ليلا

 امُدَحَأ امهْبَلِإ ٌراشُملا ناظراقلاو هب ُعوبْدَملا ُتابَّنلا وهو ظَرَقلا
 مف ظَرَقلا ناينحي اجَرَح اناكو طساف نب رملا نم رَخآلاو َةَرَمَع نم

 9 مس

 سناء كل لدتا اهب تريشم ريح اسلانرخ 7

 ةليمضلاو ةلأض لَّوَص دقو افيحن مدل ريغص ناك اذا لبعض لجر نلاقي كييف هلتقت نأ

 0 ةفلتخم طوطخ هيف ام وهو شقرا عج شقرلا شقرلا نم ةقيق ىلا ةيكل

 ءاضرا ىأ هاوكش نم هيتعا اذا اضيا هاكشاو ةياكشلا ىلا هجوحا كلعف هب لعف اذا ءاكشا
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 "ا

 لحي نأ ناغطضإلا هباوجت مف نِغّطضُم هلوقو ,دوذشلا قيرط

 ئيضلاو هيبِص تح هلعجي نأ نابطضالاو هيضِح تح ءئشلا

 لالا فارم الذ را اهالكو مككلاو طبإلا ن قب ظ

 بنج َدنِعوهو نشل م مث طبإلا لنفس كر قل مث طبإلا

 08 لاعفت ىلع كءاجأ ىلا رداصملا عيكو باج روكضم نتاوبجحلاو

 0 مهُضعَب لاقو ريع ال قلتو نايبت مهّلوَق الإ كاتلا ثقب

 نطابلاو َرهاطلا وما عيح هب ديري ىركتو ىرَخع هلوشو اضن

 ةيتاثلا ٌدَقْعلا رَجلاو بَصعلا ىف ةّيتانلا ُدَقْعلا ٍِرَمْخلا ليفاو

 لاقي فكلاب نرمي ىأ اهيإ ْلَقَي رلو هلوقو ٠ ِنْطَملا 3

 دقنأ ٌرِيَصُت َعَدَج ام رمأل هلوقو ءاهيإ فكتسلاو هيإ داَوَمِسْلا

 ىيح هديب هقنأ ملح ناكو شرما ةلعؤحتلوماوم اذه رست

 را يدع ند ورقعا نأ :اهتقوأوااهانأ از !ةالوم فايَرلا ِتَلَنَ
 هلاخ شع هّنأب هل اًماهّتأ هقنأ َعَدَج ىذّلا وه َةَمْدَج 06

 3 فدل ا ا ا

 لوقلا اذهب اهدنع ريصق ىطخ اهدصقب هيلع َراَشأ ذأ ةَجدَج

 نأ ىلإ هنم 00 0 راكف اكف قارعلا لإ ارارم نوه ىح

 و ىلإ لَصَوَتو نكدابتلا ىف لاجل ةيون رخآ ىف ةيعكرتسا

 نبأ ناكولو هلوقو ؛ ةروهشم هّدَصفو اهنم هالوَم راتب ذخألاو

 يو 0 ةّحاب ىف حلو هّنأ ىلا ًةراشإ ٍبْلَصلا 0 ىعَيإ كحوت

 هلوقو ركذلا اي نم حوملا ن د ٌليقو د اهعّجو اهمَصرَع

 هل امانا ارزتم لوتقملا اذه ىلع دحا قتلي ال م نلقيو نهدالوا شيعي نا الآغت قيرشلا

 ديرت تنكو اهدصقو ءاّبزلا ىقا ىتح ىلاخ ىلع ترما تنا هل لاق ناب اريصق ورمح متنا



 _ مزسؤ 27

 الوسام ُثرلا ّلِظ 0 0 ٌبَرَعلاو ةاطقلا ماهيإب ٌريصقلا مما ١ هس و د ٍِ 00ه 5 2 و هد

 رهازتملا قافطصآو اَنَع ء قولا مد هّلوط ّرّصق جئرلا لظك رِوَيو

 5 اهل يعي 9 ىلا ما ثوقللا كلاش عمد نم ربح ها
 ةعمدو ةراح نزلا عمد نإ لاقُي هنأل اهنزحل راح اَدَبَأ اهُعمدف م

 نم ٌدوخأَم هَنْيَع هللا رق هل وُمَْدَلا ّليق اذهلو ةَدراب رورسلا
 نم هوس ةةبيع هللا َنَحنَأ هيلع ومَدَلا كيقو ُدرَملا وهو رَّقلا
 ّناَكف رارقلا نم ةرخباس وعلا راوقإىِإ .لدقو قوارقلل ىو افطكتللا
 تناكو هرْمَعل ام ىلا َّتطَت ال ىتح هَنْيَعَرَقُي ام َقَروُي نأ هل امد

 ساء ٍفيِرَش ليتك ىلع تَّنطَو اذإ تالقملا نأ ْمُعْزَت ٌةَيِلِهاَمل ,. و ون د 89 7س
 مظن , هلوق ىف مزاج ىأ نب رشي ٌراشأ اذه ىلإو اهْدَلَو

 زر فلا هناا عنق هفاطلب هنسبلا انا

 مسالا اذه ُلْخْدَي الو ةيِنملا ىنعي َبوعَش ىب تقلع هلوشو

 نايريخملا لبا اه ُرْوَعَأ هلوضو ا ةلجد لقمر ٌءاذا

 امم م نيضرعتلا اا 2 يح ةكداقلل وعلا رولا /0

 هم ها سو

5-2 

 ىكع 58 افلا هرخآ 000 5 هل نيل ةريغصت

 بلا ماهبا نمو ىَراب ابنلل ماهبا نمو ةاطقلا ماهبا نم رصقا غلاثما نم ةاطقلا ماهباب

 رغازملا هازملا قافطصاو ريكو لكل نعبلا هيف لعجي ندلج نم فرظ قزلا رمش ىأ قولا ممذد

 ب كلا قفطصاف هراتوا نكرح اذا درعلا نقفص طبربلا برض 1

 لتيفلا» لثجيرلا انه ىلع نهلجرأ نعضب نهدالوأ شيعي ال قذللا الا قفط ىعت

10 



 - مسرع

 4 ٌهَلَلْيَهلا رداصملا نم هلثمو ٌةَلَعَبَحل هنم ٌرَدصَملاو جالَقلا ىلع

 سدس ف ل 9 مام ندب 898سم نه تس 98س2س © 0-39 ل 39-0 - 25-2 0

 ةللكيهلاف ةقلعللو ةلحسلاو ةلبسللو ةلمسبلاو ةقلوشلو ةلدمحلو

 ٌةقّلوَدو هلل حمل لوق ٌةَياكح ُكاَدِمَتلو هللا الإ َهلإ ال لوق ٌةياكح
 مشي لوم ٌةَياكِح ُةَمْنَملاو هللب الإ وف الو لوح ال لوف ةياكح
 ا! 51 راك اةلخاققلاو هللا اييسح لوف ةباكح ةليسللو هللا

 ُتْلَرَتف هلوقو ,كادف ُتْلِعُج لوف ٌةَياكِح ُةَقَلعِللو هللا َناحْيْس
 ةَبوكرو برك ٌةَنان لاقي ٌةبركرم ا ىنْعَي ةبركرلا ِنَْم نع
 ُدَعْفَم ةَوهَشلاو :مهُنَبركَر اهنف ْىِرُق دقو ٌةَبولَحو ٌبولَحو
 َكَص هلوقو ءاضرنع ىداولا ٌعطق رمل , وطال ٌةوَْتلاو . سرافلا
 ناك َليِقَم هلضأ ىف قِلُتْخأ حقو ةريهطلا َرْاف هب ىنْعَي ّيَمُ
 اال يكسو ةرميطلا نان ةنع امك اره: اناوشم الجر ع
 اد ان لكبور كنرلا برد رتاج نبق ةكماراست ديجت
 ا تباع كطيو جندل قر ةينم هكا يطا
 امك ّىَنُع ٌليِقت مخرتلا ريغصت ىَمْعألا َرِفُص مث ىَمَعأل
 لَوطأ اَموَي ناكو هلوقو ٌنْيَقُرَو ٌدْيَوُس اولاقف َرَهْرَأو َدوُسَأ اوُرَعَص
 ان اسي داعب 124 ليوطلا مزملا فيري واقلا قظ هب

 ةرّقع ةتلاثلا ةماقلا حرش 3 درك موقت نقو ودعلا ل مضب رض رمق نع درك

 اهنمو مبوكر اهنف عل اهانللذو سي ةروس ىف ىلاعت هلوق وه مدبركر اهنف ئرق دقو

 لاقي ريواغَم موقو لتاقم ىا رواغمو راوغم لجر اراوغم الجر منبوكر يرق دقو نولكأب
 فذحن نا وف مخرنلا ريغصت ميخرتلا ريغصت ةرواغم مهرواغو ةراغا ودعلا ىلع راغا
 ةزصملا ىذحب نيوس دوسا ريغصت ى لوقت انكر يغصتلا ىف ةفكلا نم ساوزلا ورش
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 ةّيوَعللا ظافلألا َنِي ةَماقَلا هذه عدوُأ امٌريِسُفَت
 ةَيِبرَعلا ٍلائُمألاو

 هلوق ؛قْير ُلاقُيَف ددشي دقو هاو هآوأ ىنَعَي تك قير هاوق
 5507 لاقي مهب غدا ىنعي َةّيبألا مهسوُفُت هكا حلا

 نم هيام ردك ةييضعلاو ءايطكتو ةرمهلا رسكب :ةحار :دخإ

 هاشلا ٌةَيِغاَتلاو ٌليإلا ٌةَيِغاَرلاو ءَمَعلا نم ٌعيطقلا ُهلّثلاو ,لبإلا
 ملوقو :ةافس الزأ ةقانالااىل كيفاتاالوا ةيفازاا ملزم كلت

 ىأ لاوُفَأ ةانبأ هلوقو ءاوباغ اذا كولملا َنوفْنْخَي ىأ لايق فادزأ
 اراضي اسرق ترْكَّدَتف هلوقو 00 نبأ هّنإ قيطنلا لاقي ءاكعف

 ٌةِيِدَشلا ٌريضخملاو زاضحلاو ٍسَرَفلا ٍرهَظ ىلع ٌبونولا َرْثَدَتلا
 ةآرتقإلا ءادرمو كارت لك ىَرَتْعَ هلوقو ءرضنلل نم دوخأَم ِوْدَعلا
 تايقلا نم ةيلاك كاةرتلاو را ثاذ ارجشلاو ضر ٌعْبَتَت

 لكعشيحا هوقو ءرعشلا نمي ةنيجحو ولك درمألا قاقتشا هنمو
 اح

 يو ةولَصلا ىلع َح نْدوملا َلوَق هب ىنَعَي هنالَص ىلا ىاّذلا

 نيتبل اق ىأ تررعاف لا يربلا فرإبلا تا يحل

 د را رم سعال ل



 د مرسلا لور

 َعَرْسَأ رن  ةسدرقلا ىلإ  ةّسيرعلا 0 هيلا َرَطَنف ٠ ةَحلاب
 «تابحلا ًاصام يي مل ىَل , يصلا رانأ نمي هل مَسْكَأَو ٠ ' منملا هدد

 هب نعخيلو ةاتتلو ةئانسا 8 َنَدِروُبْل ؛ بايالاب ةهنغلا نم ضرك

 , صاّصخ هلو فلحاو صاحو ذ مانا مامز 3 4 5:ك>يدوو ةقيلو

 ليو نيينستل ىدحإ اهّناف ءاهّمتَسَتو 000 حر وبأ ىل ٌلاقف

 حيز يأ مول َنيَج تر ماهي نب 0 لاق ٠ نيلي نس نوه
 نعد

 3 ير هذص ت تاذب جيون هناكف ؛ ةرضب دهعفت 0 (ةركشو

 ل 2

 ناسلب ّحشنأو ؛قيلط هجوب ىلباقف ,ىرس َرَم دار

 هنن اس ني

 نق ,قِفْنَت فيكم . ُقْيَم تأ ؛ قي انأ لاف م

 نأ تودع اف ؛ صخر ا هقرط شضكرو «ضرالا 000

 ءددسو ميرلا عفر ىا ميرلا هلبق عرشأ دنسالا لرأم ءارلا دي وشتو ىنيعلا رسكب ةسيرعلا

 نم ةيقاو هيلع نوكي ىذلا ليلذلا ميل برضي لثم بابذلا ًابفم بابذلا اهم 5و

 ع ىلوصلا لاق هتسخو همول

 ًآللمت نعزأو انيمت قرْبأو ُءاَسَت اَم لقَو تنم قيكن كف 7 44
 اللني نا ةريزذاقَم هت بابذلا اَجْنَم كّمول كب اجت

 رعش ١ سيقلا ٌىرما لوق نم ذوخام !نه بايالاب ةهنغلا نم ضريو
 _بايإلاب ِةَمْيَعْلا َنِم َتِيِضَر ىتَح قافالا ىف ُتْقَوَط ْنَقَل 3

 بنفهذ ىا صاخو . هقنع قرع ىا ديرو ةمالسلاب ةعانقلا دنع برضي لثم |ذهو

 مطقل انا قريد ١ ةنكبا ىلا هخرطا لاقي. كرتا' ىلا '"حرطاو . .اهمانس لعأ ىا اهفشتو
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 ل مسوس ل

 وزني وه انو « ىيحتست الو ختي , ىصيو ُعَحَلَي ّدَحأف ؛ َبَعَنَتو
 دج اًسبال ِدْيَر وبأ اَنيِشَع ذا [ىنيكتسيو وب , ىيليو

 ب نوكي نأ هللاو تفخ ٠ رمَهنُملا ليسلا 3 اياهو ,رّملا

 داعب اربح يَصأَو ٠ ؛ نيظراقلاب قفلت ,دسمت لثم ةردجو 5

 ,ةيسمألا ةلعفلاو ؛ةيسنملا دوهعلا هنركذأ نأ الإ َرَأ مف  نيبع

 داعم لاقف ٠ ىفالقإ ديف الل م : ىنالتلل مويا كا هللا هقدشانو

 كتقيقاو 1520000 ىرورخح لاش ( ىولكم ىلع َرهجأ ا هللا

 كلذ ٌحنع 00 د انيمي نوكأو 00 ةلكح رغب

 ىف نينثا نيأر ام لاق كعمط نم غلب ام ها نبع ىنب ماس هل لاق هوذأو كانه نايغلا
 هك ىف «دي دحا لخدي امو ءىقب هلام نم ىل ىصوا دق تّيملا نأ تردق الا ناراستي ةزانج

 ةأرما ةنيدملاب نفز ام لاق كعمط ىنم غلب ام دانزلا نبا هل لاقو ايش ىنيطعي هّنظا الا

 ّبحا لاقف اقبط لمعي لجرب ّرم هنا هعمط نم غلبو ىلا اهب طَلغُي نا ءاجر يب نعكاالا
 لجرب ٌرم هنا هعمط نمو ءىق هيف ىلا ىدهي نا ىبع لاق مو لاق اقوط هيف نيزت نا

 لاقف كنم عمطا نيأر لغ هل ليقر كلع هنا مع ىتح ليم نم رثكا هعبتق اكنلع غضمب

 نوهاف ةصغصفلا ىا تقلا لبح هنتظف حزق سوق ىلإ نرظنف حطسلا ندعص ىل ةاش معن

 عامطلا بعشا قوت بعشا ةام علاثما ىفو اهقنع نقدناف طسلا نم نطقسف ةيتاو اهيلا

 لاا لا وا ةرجقلا ى مم نيسمو عيرأ ةنس ىف

 راص رسكلاب لجرلا نسا سساتسيو ىذأتنو ىايذونف قا: يعتز نكمل  نانك ف
 ناكتسا نيكتسيو قئلاو ىوق نبنلا سأتساو ًارتجا هيلع دساتساو هقالخا ىف دسالاك
 ققان مويلا نخاي نأ تفخت سمأ سرف نخا هنا ىنعي هسماك هموي نوكي نأ عضخ اذأ

 هريسفت قبس دقف نيع دعب ارثا ممنلا ضعب ىف نيع دعب اربخ ريصاو ءهسفنل لجرلا نم
 اذإب رسل ىلع ترها لوس يار دااااع تاو قىاعمب اههالكو ةرشاعلا | ةماقملا  حرملاو

 ةسيرعلا تيل لظن«فوخلا عطقتا لعيب قتاصتقلا ٍقاار :ىالقب ىا اج +ةلتكأ تكا
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 سا

 رص هةدق تاك 5 جدع 0 50 00 ل

 0 سوك ا: يددطفل ىلاشم :ةقيطم ىضا تدحو .ىبعلا

 را قرط 0 ايمان نع ا

 نعتتن 0 ل ايلسمو اهلَسِر ىو ا اهبحاص

 نقو ميصلا عولط ننع ىنعي ههتيت ننع ىأ رسل رك راريقاا ندع ؛ لحرلا نتنولحار
 نم برض سنخولاو ةزافم لا ودلا ودلا 3 ني ةسماكل فاق حرش 3 رارتفالا حاضيبأ قبس

 ىزحل ىا ىايتلال ىوأ الو ةرشع ةعسانلا ةماقملا حرش ىف هركذ مدقت دقو عيرس ريسلا
 لاقي هننيع ىلع قرو هل قر اذا هل ىواو ةرشع ةيداكل ةماقملا حرش ىف هنايب رم 3

 لاقي كيم ىف ِهّيَتا هانعمو كلْسَر ىلع اذكو اذك لعفا لاقي امك كتنيه ىلع شما
 ناك ف املا لكفاو دونا نم لّمفتو لعتقا وهو هيشم ىف دأوتو هيشم: ىف دانا
 11 هلمحي نا ىا هفدرُي نا هلأس اذا هفدرتسا هفدرتسال تعرسا ىا هيلآ نضفواف
 خرفو ىنيسلا وهو ىيرطغلا نم هقاقتشاو ريكتلا فرتغتلاو ةفرطغلاو قراغنتلا مقرات

 قللأضو لعفلا سغت انه هب دار او حو رسلاو حرسلا عضوم حرسم ا نيعلا تو ىزابلا

 ماللا ةمومشم ةطقللاو قنالاو ركذلا هيف ىوتسي مبا وهو ةههبلا نم لض ام ةلاضلا هتطقل
 لاف ىناكقلا نوكسب نع ىللفو عئاض لام نم ناسنالا هطقنلا ام قورل قاب ةحونفم

 هفيقلا ىا هنيرذا نا تبذك اف تنيللا ريغل فاقلا نوكسب ةطقللا عما م ىرهزالا

 لوقي نم برعلا نمو ةرشع ةئلاثلا ةماقملا حرش ىف هيلع لوقلا قبس نأ تبّدك ام هلوقو
 ىنلسرو لسرلا رتك اذا موقلا لسرا هنمو ىنبللا :لسرلا اهلسر ريغ ال فيففقلاب بذك ام
 لها نم لجر وف بعشما نم عيطا غلاثما نم بعشاك نكت كلف هاّيا هتيقس ليصفلا

 نم ةهلاغ هيلع اموي د عقجأ هنا اهنم ةّمج هباب ق رداونلاو عامطلا بعشأ هل لاقي ةنيدملا

 اوقلطناف اسرع نذلف راد ىف نا عل لاقف هوذآف افيرظ احاّرم ناكو هنوثباعي ةنيدملا نايلغ

 هب رفظف اًثيف دجي مو مهرثا ىف ىعف قح هتلق ىلا لعل ءسفن قف لاق اوصم.ايلف'اهبلا



 _:مسنو قو

 كيلا َكاذ ُتَلَقف ءرجان ىرهش 8 اًصوصخو 00 ةلياقك |

 نأ ٌرَهظأو ؛ َعَحِظضأَو ورفل شرما :ليلع ىضاللا ديرأ 7

 يتذحان :سفنا الو « سرخأ نأ ىلع ٌتَقَعَترأَو عج حق
 و ل اس

 ميتلاو ؛ جوت حق ٌليللاو الإ قفأ ملف ٠ ةنسلالا نسر 1 نشسلا

 نازخأو , ةّيغبان ةَلْيَلِب تيم ؛ جَرسملا الو جيورسلا الو ,قَبَت دق 0

 ,ىلسر قارات دما ءاووصلا داس موجولا رواسأ ,ةّيبوقعتي

 لبالا نال ر جان ارهش ليق امئار شطعلا طرف رهفلا رجان ىرهش ىف ةلوليقلا اهب ديري ةلئاقلا
 كيلا ضوفم وه ىأ ىليلا كاذ اهدولج نسبي ىتح اهقطع شنها اذا كلذو اميف رخي

 ىلع قفرم نعضو ناب قفرم ىلع تأكت | ديرب قفرما ىلع ءاحتالا ٍقافترالا نقفتراو

 ريعبلا مز نم هلصا نمزّخو تفح ىأ ةنسلالا نمز ىفك ىلع ع نعضو مث ضرالا

 ىنع مليت نق مِفلاو هب هقككبل هدشو مامزلا هتشاشخ وا همازخ وأ هترب ىف لعج اذا

 الو ىيز ابا تيار ام نظقيتسا امل ىنعي ةبادلا ىا جرسملا دلو اًيرئلا ال سنقل م فلاب

 !ذك نابوصنم اههالك جرسملا الو ئورسلا ذو برهو ىبرف ىلع بكر دق ناك لب ىسرف
 لاف هنأ ىمسالا نع ىورمي ةغبانلا ةليل ملاتما ل ةيخبان ةليلب هدأ همحر كح اهه

 ىو |اي لاقف هيلا تودغ 6 ةلع ركما اناو نيشرلا و اد ىنم ةليل تاأذ نفرصنأ 06

 3 رع ا 0 هلوق سأو وه هل هيد م لاقف نينموم ا ريمأ اي ةغبانلا غابلب لك ةحرابلا ت نب قنيبح

5 
 1 ملا اا 3 نقرأ نم ىنم كيب يراسل ْناَح تبق

 اا هلودر د 21 تلك
 بِحاوَصلا ءطَب هيِباقا ِلْيَل ليلو يضاف هيما رمل ل1

 بوقعي 0 ةبوسنم ىا ةيبوقعي نازحاو هيلا هضوف اذا رمالا هيلا لكو نم ىيلك علوقو |“ .
 ىأعيب مالعلا نع ىاسمأ ىاح ةهنزح نئشأ ىأ ل موجولا رواسأ ع ىنلا

 ةيراحتلا ف رحألا ىلع اهتم نكحاو لك نييصتمل بتاوم ةرواسملا هيلع تداو كع خلا 2
 هبظح ماع هيلع قفا اذا ظيغلا نا ىنعملاو ظيغ ىلع توكسلا موجولا ىتيرشلا لاق
 نديري رمركتلا كرن ىف ةقفاوملا ةرهاسملا موهفلا رهاساو هبتاوي هناكف هسفن نع ةعفدو

 داجر لجري لجز نمر دسم ةلجرلا ىلجر ىف ١ ,مويفلا هيضمخ امك مون دلي ليلا 211 0
 لوقت ىقملا ىلع ةّرقلا اضيا ةلجّرلاو ةّباد كلب هدحو رفسلا ىف ىقم اذا ءآرلا مهب ةلجرو
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 ل مرسل #2 ا

 :تافتلإلا عد لاقف ,ةحرابلاو وي ىف هينا امو « ةَحراَشلا فان
 ولو , َبَهَد ام ىلع َسأت الو حاط ام ىلإ ؛ح ءامطلاو ؛ َتاف ام ىلإ

 -_ ٌمَوْضَأَو ؛' كحبر ْنََع لام نم لَيسَ الو ءبقذ نم داو هن

 لق لاق م ؛ كحور َقيِقَش وأ ءكحوُج َنْبآ ناكولو ؛ كحيرابت
 ءآضنأ نادْبألا َنإف ليقلاو لاققلا ناتو ' ليف ناكل

 ا بَهَل ُتاذ ةّرجاهلاو , بعت

 كلتنلف هب قربخاف ىنعمل الا ةفوخلا "لل ا اك

 قيععت وهو هتتياع امو حبنلا ضعب ىفو هتيساق ىا هتيناع امو ققان ربخ هتريخاف لاق لاق

 ىنعب الا ةحراب اهل لاقي الو لاز ىا حِرَب نم وهو نضم ةليل برقا ةحرابلا ةحراجلاو

 ىف هات اضيا حاطو طقسو كله ىا حاط حاط ام ىلا . ةليللا اهل لاقيف ءلبق امأو لاوزلا

 كك طع مولا نوكي دقو 0 لاق كتلود نع ىا كحير نع لام ضرالا
 بهذتو اولشفتف اوعزانت دلو هلوسرو ه»ا اوعيطاو لافنالا ةروس ىف ىلاعت هلوق هنمو ةوقلاو

 اهرما ىشمح ىف اهنا ثيح ىنم ةلودلل ةراعتسم جيرلا هريسغت ىف ىواضيبلا لاق مكجر

 ردظو عريش عمج ميرابتلا كفو ىا تحيرابت ران. اهذوفنو اهيوبه ىف اهب ةهّبشم هذافنو
 قى ةشيعم لا نلك جرابتلا ليقو هتّدش نم *دنع ام ىقتشكى أ قوشلا هب حِرَب لاقي ةنشلا

 ضعب بانحلا ننم ىف ىريرلل ىنبثا دق ىزرطملا لاق كحوب نبا ناكولو ةقشم

 نم كنبأ نا ةانعمو كحوبص نم برشي كحوب ىنب كنبا رئاسلا لثملا نم |نهو ةريسفت

 أاوناك برعلا ضعب نا كلذو هرهظا ءىتلاب ل احح ا الل

 اهنال هةركنا امبرو ءاعذا امبرف اا سال هنقلل مدحال دلو اذاف ءاسنلا نوتاب

 ك5, كتققاوىا هما دب نحابوا ىنا هب تح نم كنيا ئتعلاف اهباتني كا د نناك

 حوبلا ةىسبيبع ىنأ نعو هحوب ىلا عجر لاقبب لصدل حوبلا نا هدا هجر هطخب ىدلاو ىلع

 قى بولو حوسو قون عمجلل ىف هريظنو رادلا ةحاب عمج عشوم ا اذه ىقوه «ريغ لاقو جرغلا

 اذا اذه قيقش اذه لاقي كحور ضعب ناكوا ىأ كحور قيقش وا ةبالو ةحاسو ةقان عمج

 له اقيقش خالا ىمس هنمو رخالا قيقش نيفصنلا نم دحاو لكف نيفصنل ءىتقلا قشنا

 نا ىف ىور دقو ةبغر وأ ةجاح هيف كل له ىا اذح ىف كل له لاقي ليقن نا ىف كل

 هتضنا ىذلا لوزمهملا ريعبلا وهو نونلا رسكب وضن عمج ءامدالا ءاضنأ بعت ءاضنا ىهاهتنو ليقن

 رجاوهلا زلناقح رطاخل نم ةلذلملاو نزذل ليزي ال ديري رطاقل لقص نلو رافسالا



 مغر

 د ممربا/ سا 1#
 2 وه مع 7 2 5 د م 1 تاجا همه تاع

 0 هعابل 1 ناع سبح رمادا رزنهأ ىتمو

956 16 2 

 مالا هقلأ ةي ع5 امرت 0 ىلإ علل

 4م كوع لإ نا عرع ل لوقت ناكرتشي دق بابلا !ذه رداصم ىف الاعقو ذاعف نذل

 نكاشلل لف امناو قساملا سكتلا ليق ىد عل سكن عامسب سيلو سايق انهو اتابنو

 ايانملاف ءلفسا هالعا لعبهف ٌمضلاب هقوف رسكتي ىذلا عسلا وهو سكتلاب اهيبشت_ سكت
 قع اهراعخلا ىا ةينزلا ال( ةينملا ةدراح نبأ لوق نم |نه هلوق ىزرطملا لاق اياندلا الو

 رعش رايس نب رصن نب ثيل نب عفار لوق بولسالاا نع ىلعو :راتخأ اثر الا قيلز العلا

 ناكتتكلا كلإ افكيمسلا يظر اَدِيَم نُّكفَراعلا اََر اًنلأ

 أ فحل ةيتملا 1 جفرلا زوجيو راعلا ىلع ةينملا راتخأ ىا ةيندلا الو ةينملا ىاديملا لاق

 اكذلا كرك نه وويل راهخاو ثحا ام. ةتندلا هلل ا شالا

 ليف ةزانجل ىف قلتخا نق هزانجل كك بوكر هنايتاو هباكترا هبوكرب داراو ىشحقلا انك

 ماوعلاو هسفن نيملا مآل ردكب ةزانخل ىممذلا لاك تيما اههتقبو ريرسلا ميك رسكب ةزاندل

 ا متفلاب ةزانكل لوقت ةماعلاو ملل رسكب ةزانل ىرهوجل ىنعو ريرسلا هنأ نومتودنب

 د و اماو شعنو ريرس وهف ىبملا هيلع نحي ا اذاف ريرسلا كع نّيملا

 شربالا ةمبذج ىلوم وهر يصف هفناريصق عدج امرمال بوحرلا رحذ ليلدب ريرسلا

 نبا ىدع نب ارمع نا اههواو اهاتأ 1 ةالوم ءابزلا نلتق نيح نيب هفنأ عدج ناكو

 ىنخف اهدصقب هيلا راغا ذأ ةمنج شغ هناي هل اماهتا هفنا جوج ىذلا وه ةهزذج نخا

 نا ىلا كيش نول 0 ناكحف قارعلا ىلا ارارم هتزهج ىاح اهدنع لوقلا !نهب

 اهنم هالوم راتب نخالاو اهلتق ىلا لصوتو قيبدانصلا ىف لاكرلا ةيونارحا ق بكنساأ

 ءايولا نمرعا لاقيق ٌرعلا' ىإ لثملا اهب: يرش كلف تناكعاتر اه) كروم
 ةميذج ندلققو شويجاب وزغت تناكو ةريزكل نكلمو مورلا نم اهّماو ةقلاعلا نم نناكو

 امل ادادعإ تارفلا ني رذتلا ننال ىلا هتذفنو ابرس ترفح نناكو قارعلا كلم شربالا

 ةروهشم اهتّصقو ةهيذج راثب ابلاط ةهبذج ىخا ىنبا ورم اهلتقف رهدلا بئاون نم اهبوني
 رع نيرد نبا لاق ميد رانا اهم ةنجاو ءابزاورعخ لك ف

 ىَقَْشُمْلا يلع ُلئاَهْنِم طنخأف | هراكزا كل ورمماَهْنقق

 ىتقنم ىلغأ ول عول باق | نم فو رشق ءاَبّزلا لَركَتْساَ
 تنأ كلذكو ىنعل الآ كلذ لعف ام هنأ هفنا ريصق عدج ام رمال هلوقب قرير دارم امأ



 لا

 هرازتسبا نامّزلا لاح ل نيس 3 تاف نإ *آسأ ام ىل سيل
 هزاصتم ألا ٍنَع قهتفتو مهلا ىم اوُلِخ تيبأأ كب

 ةزازسحو ةرارخ نم درب ىبلقو مغج ءْلِم ليلا ةقرأ
 ار ىم هوا اما ال تفوفت ناك أ لانا دل

 ةزاجإ ىتست ىلإ راجت 1 ثلا لكملجلا 1 نا الو ال
 سا رت 0 5 ا ا

 ةزاجت مورس نك اًدعبفر اعلا ةلح اسح بلطم اذاو

 ميلا |نهب سيطارقلا نم رغص ام مهدنع رهتشأ 1 ةزازج اهومس ةقرولا نم طقست ة ةريغصلا

 خفلاب' اوس هدوسي هءاس كلوق نم هلعاف مسي مل ام ىلع ّيبم لعف ءاسا ءاسا ام ىل سيل

 ىنعو ةليحلاب بلط ىأ لواح مصلاب ءوسلا ممالاو هرس للض وهو هركي ام هب لعف ىاأ

 نع لابلا غراف ىا علا نم اولخ ليوحلل مدالاو هتدرا اذا ءىتلا تلواح ىرهوجلل
 هيلا مضنأ هيلا ز احناو فرخفاو لوعت ىأ هنع زاحغ| لاقي نزال ىسالا هزاحم ىلا

 0 ل نلف لاقيوتملا نع ولكل: ىف لثم نفل ءلم دوقرلا ىفج ءلم

 بيطلا ىا لوق هنمو ةركفلاو نزحل نم مون هل سيل مغ هل ناك نم لك هنال هل مغ ذل
 رعش 011و' ”” ىكننملا

 مك علا ندم دمنا تاع اور نلا فدا ىلا َرَطَت ىذْلا انأ
 اوُمَتْخيَو اهاَرَح ُقْلَمل ٌرِهْسُيَو اهدراوم ْنَع ٍقوُعُج ءْلِم ٌمانأ

 ىف لعتشت ملا بحاصو ةرارح هيف مغلا نال هلمغ ال ىنعي هزازحو ةرارح نم دراب ىلقو

 هعطتقاو هعطق ىنعمب ةزتحاو ا

 عش لاق ههه نم بلقلل دكنا ءىت لل و وسلا نلو انه «دارم

 بّدعلا ٌدرابْلاَو ولكل لذلتل َيْئأق ارك لاجتللا ٌدالْوَأ ناك اذإ

 ةرارح نم ايلاخ هنوك لاح دراب'ىلق اىأ لل ىنعم هنتمت:رابتعاب درانبإنم قلعتو

 اقاوف هبرش ىا ىنبللا ليصفلا قوفت لاقي ءىق دعب ايف برش ىا قوفت تقوفت ةزازحو

 ةضومتلو ةوالكل نوب معط ةزازملا هزازم نم نقولا نم نينبلخل نيب ام قاوفلاو اقاوف
 ةزئاتل لوك ىلا اقيرط لالا نوكي نا زيجا الو ضترا ال لوقي ىعترا ال ىا زيهتسا الو

 رم هل ةزئاج اهلعج ىا مثرد فالا ةرشعب هزاجأ لاقي هزاجا ةينسلا

 اسح اذاو ريدقتلاو كورك اع را لوعفلاو نيلوعفم ىلإ ىدعتيف ابوث هتوسك لاقي

 ءاظعلازاجنالا ىنعمب مءاز راقللا ةزاك ١ ٠ زاوهطلل ىوح اهناو راعلا ةلح هبلاط ٌبلطم

 اهاضق )ذا از اهزكي هَتِجاَحَرَي مملوق نم زهفنلا ىنعمب وأ ءانغالاو ءاطعالا ف ءانعلاو



 مدربه د 2
 ا كانتم ىرذ 0 نأ ثيجرد مث ؛ىباغم ل رش نم هللاب

 , نحاسب لب 3ك وحرس نم تف انه .اة شم ىذدبتي أ

 . هياوج َةَشَأ اًنِفطسُمو ؛ هدارجم اًصَِتُم كه جيورسلا انَحْيَش هيل

 مرق ا : هةككوتسا مث د ناسف «درو ذا قي

 مظن :اًممنإ لافق فوايد ههنا كور 1

 ةزازرسغو ا ا ةليخد علطتنتسمل لق

 هزاَكُعلاو بارسلل ىزاهجو ىللعت ةيطملاو ديصلا ىداز

 ةزازج ميدّنلاو نا ةفرغ ىتببف ارصم تلطيف ام اذإف

 فاطعنالا -جايعنالا جاعم ىلا ةجايعنا ٠ ةعبارلا ةماقملا حرش ى'نانتشالا زيمغتقرس: دقو

 هنيجرت توجر ىأ م هب ماقيي وأ هيلا ىّطعَي ىا هيلا جاعيي ىذلا عضوم ا جاعم او

 لع الاد ىا |دهتم* اريوعت اذا هلا ىّدصما قدسي نأ "ىعم هلك ةييخر 7
 هبلط تلزا ةانعمو اهيلع هتللد ى اهاّيا هّثوقناو اهتبلط اذا ةلاضلا تدقن لوقت ةفلتلا
 ىتعي هب ا ىا هبارجب اهتننم نرمظت أ نبتي بىلسلل هيف:ةزهغلا هكون تبلسو

 ةزازعو ةمارك ١ همنا ىا"اهيا. 'هشحوا ٌنضاهسنا ىسناف ٠ حاشرلا عضوما ةبارخ كاعاح
 راص اذا ركع رذاصنم نك هزارعلاو نحأو ىأاعمب اههو مرركلاو ءارخنلا نم منا ةماركلا

 امهنأ ليقو بسنلاب هزازعو ةمارك ىوريو مركم لا دوجولا ليلقلاو ىوقلا زيزعلاو ازيزع

 ىأ ةماركو معن نولوقي منال ب يارا ا نابوصنم اهتر قّيصملا ةذ ىف بصنلاب

 عرلا لقسا ف لا ةديدلا ىفو جز تاذ ا نا 0

 1 7 0 0 لسالا ٠ ف 0 00 ل ىلع
 نئانلل "نكي: ناك زاعضلا#قييطارقلا اهنا: رهغو و ذاوبا] ذاتسالا/ ىزبحا "ىقيرغلا | لاكأ حلت
 اع ساطرق نم ٌةعطق انلب لخد اذا همبدن نا ديريف اهب مثي دهتسيف هلاح ةفص اهيف

 ىنم طقسي ام ةزازإلو برشي امو لحاي ام هيب نلجي ام اهيف بنكي ةريبح ةقرو نم

 ةعطقلا نناك اهف كلذ ريغو ةمذلقلاو ةتافلاو صقي امن طقسي ام ةصاصقلاع هّرجب ءىتقلا



1 0 

 نكَتْسَأ ل نإ | نأ ُتْنَقْيَ /تالقملا عُمَد نم َرَحأو «ةانقلا ّقِظ
 ؛ ٌبوعمَل 2 0 دل نك ,ةحقولاب مَآ ١ قولا ىن

 روع ؛نانفألا .ةدقبرو 5 ةقيتك 0 ىلا تجف

 ؛ ىنعج 2 عجتني وهو 5 ةئيف قف ؛ عاس ىلإ ثترظن 5-7 1

 و

 تذعتساو «يباعم ىلا ةَجايعْلا ثفركف «ىَعُفُب ىلا ٌُدَنْشَيو

 اذ قسلا قلاغنو للعم كا ., لاقثأ ايُنأم بيع نع كرعش بويعب نلغتشا ول تنلاقف

 : رعش ىلاقف ىلب لاقف ةّمرلا

 مِلاَس َماَهَيْسآ قوق ٌبَنَد اَهَل  ةرمققي اًرنع َتهَّبَم ىوَّلا تنأق
 ميجاحتلا لثم ني َذوسَم ٍنيَيْبطَو اهنيبج قوق نْيَتْرَق اهل َتْلَعَج
 ميابحملا َلْثِم َنالْيَغ اي كيلجي اَكَرْثت كني انكمست نإ نيقاسَو

 راف ا ا الا ارا ١ ليج كصوت ءامعولا يطابق
 هنقان نزخأو كلذ ىلا هتباجاف رعشلا اذه مكتو اهيلع امو هنقان نخأت نا ها اهرشانف

 |دحا رهظت ذل نا هل تئمَسو اهيلع اهب هلقان هيلع تّدرو هتدانف فرصنيل بهذو اهيلع امر
 اماهح سرفلا مج لاقي حارتسا مهتساو مونلاب ىأ ةدقرلاب م مجهنسأو هنيبو اهنيب ىرخ ام

 ىلع بكري نا كرث اذا سرفلا جو دو مي بارغلا فكرت اذ | كلذكو ةرايعأ يهذ اذ

 ىأ لاقببو 2 ىأ سيتلاو سرفلا مهتساو نيمو وأ اموي كسفن رممخَأ لاقيو هلعاف مسي م ام

 بعتلا ىنضرما ىا بوغللا ىفندا قل ىلع هب ىوقال وهللا نم ءىقب ىلق ٌمهتسال

 مقرف ىا ٌهّينملا عتبعش لوقت ةقرفلا ةبعّشلا توملا ىا بوعش ا|ديده اضرم ءايعالاو

 كك ماللاو ىلالا اهلخدي ال ةفرعم ىو قرفت اهنال بوعَت يدا تيقن هنمو تول

 الطول الاول ءاعلا نزو كغ ذل ىإ لبق عزم اهغجو ةليوط ةهظع. ةرجن ةحرشلا

 ريغ ال ةحارلا نم حارتساف هحاراو ةحارلاو جيرلا دجو حارتساو حورتسا سفن حورتسا
 دعي ميرتسملا تاداع نم هنال فوقولا دعب نسفنت ام م أ ىمعذا جورتسا ام هلوقب ىنعو

 نمهتلا شالا ع فيدال ىولااوه ماسلا ماش ك١ اخير انجو. سفتت اذاو ءابعالا
 ينال لك .٠٠ لا يريم اع يشي هعئاو ىللتم بل اتت ب

 ننسي مخنلا ضعب ىفو عرسي ىا ةتشيو . ةرشع ةثلاثلا ةماقم ا حرم ىف ةعفلا حاضيا



 مسرب
 2مل اس 7 ام دبا ا و

 اهلالبن جلب لو اَوُياَع ا ٌكَصَو
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 و ل نارا تا ا

 لعافلا 1 8 يسود نقولا رق هلا للا فاضم

 -- ىمحعأ ريغصنت ل ىلع لديو ةليعتسي املك كلم ينل ةّلش نم هرصب روهسأ اذا هنذل

 رعش  ةعوبسم ةرقب ةفص ىف هلوق

 هبماذد م دّلإ نكاد ملاك ىَممَأ كك لما

 نلفت لع اها وفر يفاال لعافلا كل قاطق روف لكرل مله نا لاف لود

 (اكيفت نكش نم ىأ يينلتلا َبْرَص ملوف قى امك ةفاضالا نوكي نئنيحو ىمع ريغصنت نوكي نأ

 نكي مل سْأّرلا قماش ٍلْيَبَج قّيوف هلوق ىف اك مظعتلل ريغصتلاو قلتيو ناسنالا ىعي
 ريت غلو ّىمع نوكي نا غلبي ال !ديدش ناك ناو راردممالا اذه نال لصالا ىلع ناب وأ

 م نع ناليغ لهذي زل دادتشا ننع راهنلا قصن ةرجاهلاو ريجلاو قرحا ىا غل

 ناكو ةرعش ق اهب ببسي ناك ىلا هنيوبي ىه ىو ةمرلا ىدذب قورفملا كا نذليغ

 اشم نأ اهلأسو يم ءابخب ز انحا هنال ةمرلا ةءازبا كرقلا اهيشاو هي م هرمو |ب ايم ةرم اهيمبب

 ةسرلا اذاني برنما ءاملا علوان ا هل تلاقف'لبخ "نيم ةعطق' و ةثر هقبكا لع كنا
 وما مو ويب ب نوي

 ىذ نامز ىف دحا نكي مل فرطملا وبا لاق كلذل ةّمرلا ىذب بق نقلقال ل بك هيلع ىقلعَو
 لع اكل نمحا ليقو هرعم' نم قلبا همالك ناو ابارجت متم نسحلا كر اتش انشا ل اةقرلا
 مّيقي سيل هدا ءحر ىفاشلا لاق ةمرلا وذ اهيبتت مالسالا نسحاو سيقلا ورما اهيبشن

 نا ول لاقف سيقلا ئرماب عنصت قيكف هل ليق هلبق سحا ةيدابلا لغا نم ةمرلا ىذ ىلع
 روقلا رخآ ام ةيوارلا دا لافو هنسحا اما ةمرلا ىدروم نسنت نان فلك نسدلا ا
 ريتك هنادسحي ريرجو قدزرفلا ناكو هّنس ةثادح عم يلع زرب هنال هل !دسح الا هركذ

 00 ركض ١ ١ ماس رما ىف لاق ىذلا وه ةقزلا رد
 ملاس رثا مآ تن اقتلا نيبو 0 ءاسغولا ةيْبَظ ايه

 فيقسا ةيراج اي اهل لاقف هتبعاف راد باب ىلع ةفقاو ةيراج ىأرف ةفوكلا لخد هنا ليف
 مكمأم ٌرحا ام ةيراج اب اهل لاقف اهحزامب نا داراو برشف ءآم هيف ازوكدل نجرخاف ءام
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 رن وللأت



 لمنم ر 1/4

 ل مسبب

 درسوا و رر 0 0 درا اب ق2 طخ اه دل ,تلقتعا» ع راضصح اسوق: تركدتق؛

 نانا ,ة]درتهو ارت لك ىرَمْمأو ,21ديبلا حلا :ءاعج ليل

 نع كتْلَوَمف ,هتالَص ىلا ياّذلا ٌلَعيَحو ؛هتابار جصلا َرَشَن
 ثررقو 0 ا : ةبرتكلملا ءآدأل : ةبركحرلا نم

 ءدقولع الإ اًردَمَن أَ كالو ,هدوَقَم الإ ا ىَرأ ال ترسو ءاهنخت نع

 عم ىدجو سمت لا الا 0 الو ( همعرج الا ايداو الو

 دع 27-

 دكطص تاج نأ ىلإ ؛ءاردص هدرو حي الو ءارَدَه نك كلذ

 نقكيكرف ىل ترثدتف ةئلاتلا ةماقملا حرش 35 هحاضيا رم دقو ا ثيح بهننل

 لك ىم ىّيللا نذللاو نّيل ىا ندل عر لاقي هل هلوطل زازنغالا ريثك احر ىا اراطخ اندل

 ىنلح مث ةضورفم ا ةولصلا ىأ ىا ةبوتكملا ءادال رهظ نع ىوري لقو نتم نع ء ىتنت

 تربيتخاو نفشك ىأ اهتوحت نع تررفو يف بتو اذا ذلوح ل ادا ننم قا لاح

 ىلع اهثّنح هنا ديري ةوطقل ةوهتلاو !ذه انباتك نم عضاوم ىف قبس ٌرفلا حاضيا مامتو

 جضترملا ناكيملا اهنوكسبو نيبثلا تغب زشنلاازقن الو هيلع اهتّوقو هيف اهتعرس ربعتيل ريسلا
 ىنمعلطتسا لوقت نيلوعفم ىلا ىدعتي عالطنسالا ةحقللا َمْلِط هتئلطتسا ىا هتعلطتسا الأ

 لوقت سحاو لوعفم ىلا ايدعتم عالطتسالا درو دقو هيلوعفم دحا ىريرال ىذخت ل اديز

 عوجرلا ردصلاو ءريغ وادا ىلا نايتالا درولا اردص ةدرو دي ذلو نكن ىأو نعلطتسا

 دري نمكناكف هبلط يي مل اهل أَنا برش دعب ألا نوكي ال ءاملا نم ىنم ردصلا نا ىنعي هنع

 او دست ئيسواةريهظلا لها ىا ىع ةكم , ردصيف ثرشي ئح 'ءاملا .سك:الو ذووملا
 اناو هريسفت ىف ليق ام ضعب بانكلا نتم ىف رحذ دق ىزرطملا لاق بانكلا ننم

 نم نوكي ام نشأ .ىه قايحلا لاق ةّمئالا بنتك ىف هتدجو امو مَن ركذي م ام انه نبثا

 0 ةريهطظلا متاقموقي نح ءارقلا نعو هدٌّش نم رصبلا 0

 ناودع نم لجر وه مهريغ لاقو سرب ةلازغلاو ايم تدرو 2دشناو هنيعب ّرثل اًينع ى
 0 نم لاقف راح موب ىف الزنم اولزن قح بكر هعمو ارقعم لبقاق خلا ىف ىتفي 0

 ىق سانلا بتوف لباق ىلا مارح وهف هترمع سقي م مارح وضو ٍدغ نم ايلا : نه هيلع
 ليقف نانليل ناكملا كلذ نيبو منيبو تيبلا اوفاو ىتح نورهسي ىا نوبرضي ةريبطظلا

 رعش  فاودعلا ةلبح نب برح كلذ ىف لاقو ّىمع ةكَص ةرجاهلل كلذل



 د مر

 ف بِسْم تلح ءاذوج تاب ْنَم رعت ٌترَمَسَف , ةييرعلا

 000 دسك تلا لاا اد رد اردا

 0 اني وستتم
 2ع سب 9و بج هدع ن هه

 دل ءْرْذَبلا ةرينميةليل قرتللسا نا ىلا «مُهَس نافصو شدا

 ىلع اهلبح ءاقلإو ءاهبّلط ءآغلاب اسفت بطا مَع رَّدلا ةريزع

 اندخاي تدخل اثم ىنكاولا ملوق هنو لوغشم ئاتم لعق وهو هيلع مد يل

 ىور نمو ذوخأملا عيهذم ىا مهنخإ نخا نمو نالفونب بهذو انقثداخو انقالخاب ىا
 كفوا نب د ىلا يكول 13 هب ىٌّهن ردصم هنا ىلعف ةزههلا تغب ب مهنخأ

 قيزالا نمر وتبعا انمروراتعلا زدكك اررخ , قيرتسلاو تنلاتلاب ماعلا 0 85
 ةرانكعلل ال, ههسقنل «قسنا لاما عفا ةيغارلا نم ةئجم نيدسصا | اهنم تيل كلل

 ىلا نيعستنلا نيب ام ىف سراف نبا لاقو ىريرال :رسف اذك لبالا نم ةيأموحت ةمجفلاو
 فدر عمج فادرالا لايقا فادرا كلذ ريغ ليقو ةدينه ىهف ةيالا نعلب اذا باكا

 ىالملا وهو ليقلا ةفيلخ اضيأ فدرلاو ةباد لع نحأ ىنلخ بكري ىدذلا وفو ءارلا سكك

 نا اهدحا نيعون ةفادرلا نناكو مالسالا ىف ةرازولا ةلزنمب ةيلهاجل ىف ةفادرلا تناكو
 قدرلا بره تلملا يره اذا ناك هنيمي نع كلملا ةسلجي نإ ناثلاو سرق لع كلكار هف درو
 مينرت فاح ساملا كع هفيلح ناكر هناكم قبىدرلا سلج فلملالارع ااذإر ىانلا ليد
 رهو ليق عج لابقالاو ا ةيرارعر ايرللا اهل فدرلا قحا كلملا يحك تداغ !ذاف
 عنما بانج عنما اكلم نوكي نا قاققساو دادعتسا هل عنم دحاو لك نا ديري كلملا
 ُبانج َبصخا لاقي ةينجا عمشإلو موقلا ةلحي نم برق امو ءآنفلا متفلاب بانجللو نصحا ىا
 ىنبّران ايف ملاظ لك مظ هنع اوعفد متنا ىنعي بان لك ّنلح 5 نالفو موقلا
 حدقلاو نعطلا ىف لثم ةافصلا عرق مس قافص عرق الو ءهباصاو هيلا بآ ى هبوأت
 كلر قازسلا لافر كيسي نعد اذا ىري هيريجاللج ا لوقت ىيكسلا بالا الك
 كنم ل اذاو هَتلِلَص نلق اهقم ءىتلا ناكاذا مث اهناكم تدع م اذا راولا.نللَصو دارو
 ةتلاثلا 1 هلا | ةريزغ ةحقتل ءتللضا نلق

 اهكرتو اهلاهاب ىتعي اهيراغ ىلع اهلبح ءاقلاو هكرتب ىا اهبلط ءاغلاب ىنيرشعلاو
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 _ مرو تو

 ةلاسرلا هالمإ تلقف ,ءاطقرلا هلاسرلا كدح أ ا .ءاطعلا ني

 ىف حي ام هلي نإف ؛َللَع فَحُأ كّقَحَو وهو لاقف 0 ٠

 51 ا ,ناورألا نع 6 ام يك نم دف ا

0009 9 98 

 نم ترح اب ,نيعلا ريرَق 0 ىلا ا «ناماغي دنع تلد

 «نيتنعتلاو ةلاسرلا

 ماشا تتسلل هما ا( سال نا

 ىلا َرَمَع ىذلا ىامر قير ىف ثلم لاق مام ْنِب ُثراخل كح
 مهتتسشلاو ؛ةّيبألا مهسوفت دْخأ َتَحال ريولا لفأ ةرواجت

 ام ةلحن كيطعا ىا كيذحا نأ اهنم ها انهس ربقلا ةطغض هنمو ةريغ وا طّئاح ىلإ
 ةّيطعلا ىلغلاو دامت هلحنا ةّيطعلا نم هنلَك لوقت : ضوع ريغب ءاطعلا ةلفلا نآذإلا قا لد

 مي انيوك#اب نال ةلاسرلا نيب نكتتسا ىا:فنا لحي اهرهم اهتيطعا ةأرملا نلخأو

 مث هلصا |ذه هيلع هلمحتو ءانح تارحاض« طعن نأ وهو ءاذحالا نم ةلعف# فو ةيطعلا ءاثل
 انزل اي زملاب ءاطحلا قشو عطق اذا ايْذَح ىذحي ىذح ليقو ءاططأب لج حا ةرابغا لاخح

 , هلام نم هعطقي لجرلا

 نيرشعلاو ةعباسلا ةماقملا حرش

 دقو هلضفا ءىقلا قّير هنمو هقئارو هلوا ءىث لك نم ءارلا رسكب قيبرلا ىفامز قير ىف
 ءىتلا ربغ لاقي دادضالا نموهو ىتب ةريغ ىفو انه تم ربغ ربغ قْيَر لاقيو فخ
 زك 181 نفابلا نم ىا نيرباعلا نم تنام هتأرما الا: كاعت هنا: لاقو: تب اذا اروبغ
 ءانعم ربولا لهاو ىرقلاو ودبلا ىف ىا هّلثم ردملاو ربولا ىف نيأر ام لاقي ودبلا لها ىا
 ىأ ممسوفن نخا نخال ملل فوصلاك لامه ربولاو زا وهو ودبلا نم لامكل .بابرا



 ل ساو د هز

 ؛ِكَنأ ِك 000 يا 0 هكا م تلك آخ ال 0 سَ

 هارت دمع اذإ ا فير 2 ,هتفايض ىف معن

 نس سس ىرتق ام ىلع « لاحترإلا قف تكنفطلق ديهد كيد لاطار
 فا 0 9١ 20-9

 :ميركلا تسلا ّن وايقُل كل حانأ نمل اَرْكُش هل تلم لاق لاهل

 دل ٍَداَعَس ىلع هلل ُدْمَلل لاقف ,ميرعلا ةَطْعُس نم هب كَدَقْنأو

 كيلا نأ لا مك :تلآلا مصل نم سولو

 ماش هلوقو هاطعاو هناعا اذا ءدفر هقرب ناش دقرت روذحلا اذه نم اًيَره نونلاب ءانو
 رعش ىقعالا لاق رطمب نيا باععلاو قربلا ىلا رظنلا معلا لصاو ةريخ ىجار هدارم هقرب

 للا ُبِراَثلا ٌمِشَي قْيكف اوم اوله نقَو اَنْرَذ ىف ٍبْرَّشلل تْلقَف

 ىا اههيبلال,ريمالا .قمضتسا) ل وقامققواذا قييدام ىلفَأ لك انعاش لاك عضوم معا انوذو

 عن دذاكل ة:ماقثكلا حرش 0 قافسشتسأالا نايب رم نقو نساسلا نم هننمضنا امو اهظافلا رصبا

 !ذكى هيلا زعوا رما ئا.زعوا ناتنيرقلا لواوتتا ءاي ىلذللا ةزهه نبلق امهناو نيرقعلاو

 نقيفختلاب ٍتزعو زوجك ال. نيكسلا نبا لاق نفخ دقو ليق ني ىدشتلاب زعو هلثمو موقت ىأ

 ءاغلبلاو ءارمالا ىَل رخافيل ةانعف لاكلاو ددعلا ةرتكب ةرخافملا ةرتاكملا هترتاكمل سلفا

 اووي ننقر:هدرثاب: ئشنحاو .:لوعفملا ىلا ل لعافلا ىلا افاضم طر وصمةرتاكملا نركذ
 ريمالا سنع ةرذا وذ وهو ةرتا ىدنع هل لاقب ءىتقلاب راتسسالا ىنم مسأ ةردالا ىصخقساو

 ام عضبلا نينس عضفب كتلصو كلضفب هرثوت ىذلا وهو ريثالا ردصم نوكي نا زوبيو
 ىليذ لاطاو  :نامزلا نم ةعطق .هنال عطقلا اوهو:عضبلا :نم.هلصاو عستلا ىلا :تلثلا ,نيب
 وهو هلام رثكو هلاح نسح اذا نالف ليذ لاط لاقي ءانغالا نع ةيانح اذه هلوق هبهذ
 تدك نوب 2 2 هنو قي تالا اح

 ةرصُحلا تدرتغلاب ةطغضلا ا كد لا مفر علا الا 0 ةقشملاو ةنشلا



 ب مناخ - قلطو

 رت سم ّرث ياخ َُجوُيالَف ةَبْطُخل قل نيس وود

 ,تنت حق اًضاير تلخو ؛ تم مرَبِح َتْلف َرَمَح 0 ؛ لاب
 1 و

 هبابلجو ٠ ,قسغ هقلفو ؛ ضرق هود فرم هّيرش مث اذه

 نإف « مزال قب هفِحَتسَي ؛مناذ ٍرَغ رموَتل قلق دقو ؛ قّلَح

 9 ني اع

 كفر جب ةابوأ؛ قاف دهكب توت ؛«هفك تابهب :دفكب انيس نم

 ىيرشو لئاضفلا ىلا عيرسلا وه ليقو بيهنلا قيرظلا وه ليقو ةجاحل ءاضق ىف قيغشل
 تراس ىا تريست ارثا هلاوحا ىف وا :دسج ىف نقبا ىا ترثاآ طعمقلا ديرط ىا بدج

 ردقلا نشماج غلوق نم عزناو اهل برطضا اذا ىا ةبطخل شاج اذا تنرهتشاو دالبلا ىف

 0 دل ع لياق نجوي كاف ادح دتمأو رخز اذأ ىداولا ش داح ملوق نم وأ ىنلغ ىأ

 11101 سا( وع نإ دروب كانا ناقعم ءاقلا يفي ثا لذام دق قرت هلثم لئاق

 اا ل ا ويل اهب وسم لجودة اعنا لفاط هددح تق يح .لقاتلاك

 نارجن ققسأ ىدايالا ورمج نب ةدعاس نب سق وهف سق امأو ةرشعا ةسداسلا ا

 بطخت فرش ىلع الع نم لوأ وه ليق ٌسق نم غلبا ملاثما ىفو اهرعاشو برعلا بيطخ
 لوا اصع وأ قيس كغ هتيطخ دتع اكن نم لوأو نعب.اما همالك ىف: لاق نم لؤأو هيلع

 ىلع ةنّيبلا لاق نم لواو مع ريغ نم تعبلاب ٌرقا نم لواو نالف ىلا ند نادك نب

 لتسرب نا:لبق ظاكع:قوسب اق ىأر دق معلص ّىنلا ناكر كنا نم ىلع نيهلاو عذا نم

 ربح بانكلا اذه نم ةبطقل حره ىف قبس دقو نّيزو نشح ىا ربح ءهتبطخ عمو
 ىقوم ىأ مهم بوو هاش دوو هفرخزو هشقر اذا ةهمن وتلا مهن لاقي تنيز ىأ تهم
 نيفلا رسكب برشلا هفصو اذه هريدقت فوذحم هربخ ًادتبم |ذه هلوق ضرب هبرش مت اذغ

 ىريركل لوق سنع :ركذ م دقت دقو لهملق ضربو َبِرَش رداصم نسحا اضيبا وهو ءاملا نم ظحلال

 ىا قسغ هقلفو ضرسبب درولا نم عنتقاو ضرا لك عهنتنا نا ىلع ةرشع ةسماخل ةماقملا ب

 رغوتو ع هردص غو لاقيب ظاينغالا رّقوتلا اماو ماظ ىا متاغ ميرغ رّتوتل . ليل هعجس
 ىلغم ا وهو رغوم ا ءاملا هنمو سمتلا عقو ةٌدشو ظيقلا صو ةرغّولا نم هلصا ريغ «رغواو

 ىا قحب هلوق ىف ءابلاو هيلع هّشح ىا ىنعمب هققساو ءىتلا ىلع هنح مزال قحب هثفقسي

 قاقلا لوعفملا لب قاثلا لوعفملا ىلا لعفلا ةيدعت ىف ىلع ماقم ىهقا اهنا ال ّقح ببسب
 ىأ ءابو ةهعنمب ىا هفكب را ولا

 مضعب ةأور !نهلو هل اهف ال ناسنالا ىلع اهف الا ءأب نوكي ال سراف نبا لاق فرصناو عجر



 ل مسؤل رو
3-0142 

 ايست لا اذن ٍةِجقاِب إذ الخ الف

 عْيانَصب هثوفو ؛«تلحو تَلَتأَت ّرخافع «ةزوق انيس ِنِهَمْلَع

 . هتوطخ نم طخ هقر كرا 0 مهاليو « تمتو ءتنمت

 مظانو ,«ترقا بوث يرجو ءبْدَج حيِرَشو ءبْذَت حيلت هناف

 اننا ايعنم هان هاو تحجصأ هلمع نع لزع دقو ءارقالا دحال لاق لجر لوق نم :ذخأ

 ظّرقو كقحلي نا كدعب لاو لكلف ابعتم اًماف كتريس نسحب كلبق لاو لكلف اًهاف

 اذا ىنعي ىلبو ره ذا ةرشع ةنماثلا ةماقملا حرش ىف ظيرقتلا نايب رم دقو يدلل يرانا

 اذا ازيزه لبالا ىداكل زه ملوق نم :كرح هزه هتحدم رومالا ىف هيرو ةحامملل هتززه

 ةافعلاو «تافص ارا هتافع بح لعج ىا هتافع ٌنحب هتافص جوتقو تارك

 :ةكربلاب هل د ةهيب اذ لاز دل ىا هل ةهيب اذ ذاخ ذلف فورعملا بلاط وفو فاع عج

 ةفارظلا# ىرطظلا هفرظ ايازم رصبا نمب ىأ سنا نمب لظلا ٌننمم هلعج ذا لاحلا ةرثكبو

 ىلإ نشكنا  ةلبففلا ىو ةّيزملا عمج ايازملاو فيرظ وهف لجرلا فرظ كلوق ردصم

 ىا نيلقات ليفو ليصا ىا.ليقاو لثوم نك نمو هلصا ءاثلا نوكسب ىلا لقا تالصان

 بهذو هب ىنقبس ىا |ذكب ىنتاق لاقي هنارقا ىلع اهب هقبس ىل عّئانصي هتوفو 550

 رعش ىرعملا لوق هنمو تاف دقف قبح نم نأكل توفلا نم هلصاو هّنق ىذح هتيراجو ىّع
 لابلا فيبكاسل مَعْنيِلَف رّْدلا َنِم قياس كيا قاف نإ قطو انآ

 نب ف ءافلا نم تمن نال جيعتلا وه اذه وهلا نم فانلاو ماقلا نم لوالا نمو تم

 هرخافسمب نمت هريدقت فوذحم هلوعفمو ةهفلا نم تّمنر نسحي الف ارركم نوكيف رطسأ
 هترضح برق تمسو تمن منلا ضعب ىقو هعيذيو هةعيشي ىأا رسلاب ماّملا مب اههدرثأطو

 نوكس رف ىور سنقو ىلاعت ها الا لاا مدي بتتناك

 ةوظفل هتولظح نم كوملا ىلا عجار هّقر ىف ريمضلا :دبع ةثاغا ىأ هقر ثوغ. ءارلا

 انهاف نيلتلا بدن نيلت هناف هوحنو ناطلس ىذ نم ةناكملاو ةلزنملا اهتضو ءالل رس كب

 له مت يلا دذلبب دلو ىذنلا نيلتلا ىروغلا لاق ةلاسرلا تنل هّناف ىف ء ءاهلاو نلولا

 ىذلا اوللأو ىك دنع انآ ل ىذلا نيلتلا ةلمكتلا بحاص نعو مالسالا دذايب نينف اريغص

 بدنلاو نلولا قلطم ل نيلتلا راعتساف بدن نَلَو هنا انه هب داراو كدنع سحاو با هل



 5-3 داع ا
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 ردات لاقيو نسل 0 مازحل ريغضلاو ةباوذلل ةريفضلا
 ىلا ارفانت قرشلا نالجرلا عزانت اذا ةيبلهاكل ىف اوناكهبلغ ىا ريغ ال ّمضلاب هرقني هرفنف
 اًرفن ٌزعا انيا ةرخافم ا دنع نولوقي اوناك مثنال ةرفانم تيهنف فرشالا نولشفيف متامكح

 ةهقلع عم بالك نب رفعج نب كلام نب ليفطلا نب رماع ٌةرفانم ةّيلهاجلل ىف ةرفانم ٌرهشاو
 صوخالا ىّدجل ةسايرلا ةمتلع هل لاق نيح رفعج نب صوخالا نب فوع نب ةثالَع نبا
 تدع نار كيم اه© كوا انا: اهتغ هقعتو كا نسا قو هلجا نم ءارب ىلا كّعل' تزاض اهناو
 ىرجو ابصق لوطاو ابسن نبثاو ابسح كنم مركا انال هداو ٌتّنس دق رماع لاقف كترفان
 تلاقف رماع ْما نجرخ مث ةلاطالا فوخ هركذ نع انبرشا ام عازنلاو ددللا نم ايعنيب
 هرِفنُي ل ل اياب لالا نع أس كاسح نإ لحن تامفف كاريفلاب الزل امكتا ارذان
 نب لهج ىبا ىلا مث ةّيما. نب برح نب نايفس ىأ ىلا اهترفانم العج اعنا مث هبحاس ىلع

 ىرازغلا ورمع نب نانس نب ةبطق نب مره ىلا ارخأ اعجر مث ايه امهنيي الوقي ملف ماشع
 نبصق امل اهستو ىكت ايضرت نا هب نيمطأ اقتوم ىقايطعاف امكتيب نمكحال ىرعل 00

 لاقف اسلج ىتح ةيقلعو رماع لبقاو سلجو مره صا مت اماّيا :دنع اماقاف كاعفف امكتيب
 ناع ناتعتت !لحلا مدألا'زاعبلا قيكح اهنارا لا افهيشت نق رفعج ئبا'اي انكتا مرع

 لضفي و مرك دهس امكالكو هبحاص ىف سيل ام هيفو الا دحاو امكيف سيلو اعم ضرالا

 ةياكتلو سانلا قرفو روزإل ترحنر نيّيل نيب اًرغ كلذب بلجي دلت زخآلا ىلع امعنم !نحا

 0 ةبطق نب مرغ ىف ىتعالا لاقو ةليوط

 ٍرِهابلاِرَمقتلا لثِم يب ْمُكَنْيَب ىَصَقف ةوفْنكح
 اللا نع لابي الر ١ 2 وف ةيقرلا حاج

 زعش  ةنالَع نب ةمتلع ىلع لمجيو ليفطلا نب رماع حدب اضيا لاقو
 رفاتل روقفلا فردماو امكيِف 0 رغم فل نق

 عجرو ىا ءافو هنع هعلق ىا هناكم نع هحيزا عزاف بلاغلا رفانلاو بولغملا روفنملاف

 قيس نم بعتا ةعباسلا ةماقملا حرش ىف هركذ مّدقن دقو ءىضملا قرشملا عبالا ربا

 3 ةوأش كاردا لواخكي ةنعب كي ىزنلا نال ه.دعب سانلا ىلع ايلا او ريصي نم بعنأ ا

 اموظنم ىنعملا اذه ىريرال داعا كلذ ىلع ردقي الف لضفلاو لاضفالا ءاّيحاو لدعلا ةماقا
 رعش لاق نيج نيثذلثلاو ةعباسلا ةماقللا ىف

 لعل نما اك دنا ةلادعوب ١ لقتل نهارا كاف
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 0 كيلو ل ذأ قرح لذاب لب لاجاب ال

 تت < نمص <

 تناك ةنم نقحاف هبانمب ل سا

 0 ين | - ه6 دس ضل

 ؛« ليس نم ا 5: قَح 1 (00 رفا « جرو

 معيمج نانلا ليلخ هنأ نورد لك ىلا ال حودمملا ىلا عجري هقحب هلوق قا ريما تانك
 يركلا علا ىرخل ىرخ , :نكا. لك له بحار هّبح نأ ف نحا كنقي الو نحأآ لك هيي
 الجر ىصي بيوذوبا لاق قيسفلا لثم قيرشل كل نكو ءاضلا ىف عسوتي ىأ قردقي ىتنلا

 ظ : ل ربع ام
 قوش َقيِرِخَو ْمَقِيوْحأ قرح نايثفلا َنِم هل جتأ

 دقو ةسماخل ةماقملا ىف لاق ةلمسملاب هل نسعي ىاّرتعي اذا عيرسلا لاجرلا نم ىوشتل
 ةراهج وذ ىا زرب لجر هريغ لاقو قيفع ىا زرب لجر ليلخل لاق زرب ارنعم مكءانف ارع
 هيلي ال هلوقب هعابتا ليلدب همرك نم هل باج ال ىذلا زرابلا هب دارا ىريرخل ناكو لقعو

 نم طمقلاو قيضلا لزالا لذا ضع نأ باب ىلخ لئاسلاو رتعملا نم بهتجي ذل ىا باب
 رسكلاب ضاضعلاو فيسلا لنحو ةنخ نحل برغلا هضاضع برغ رمالا قاض اذ | الزأ لزأب لَو

 ةنم تعاف هتبون ىف هنوكو هل هي دصتب ىأ هبانمب ضعبب ىأ ضوضع سرف محلوق نم مسا

 رتانت اذا نصغلا نم قرولا ٌتحنا علوق نم كحناو رشقنا ىا تحن هلوق نسلا كال كا
 عفدي وهف بدجو طخ سانلا باصا نا ىنعم او لزالا ىلا دوعي هنم هلوق ىف ريمضلاو طقسو
 ىا بل هينغيو طمقلا مدعُي نا ىلا بصقلو رطملا بانم بئانلا هدوجب منع طمقلا ةّه

 ىا هرهد عيرف نذلفو دّمسلا عيرقلا نمز رباجو نمز عيرقل دعب ىأ نطسو ابيبل راس
 ةنامز هب ناك ىذلا وهو ينمزلا لاح قاثلاو نامزلا لالا نمزلا هرصع لها نم راتخلا
 ريمالا ذه عيطي نا قيقح دحا لك نا ديري ىَوَقلا ليطعتو ءاضعالا ضعب مدع ةنامزلاو
 وه لاقي عاضرلاءر سحلاب نايللا هنابل. ىدت روسكم لك رباجو هرصع ديحو وه ىذلا

 هناتهت. ةضافاب  «ٍبَرقَُيب ىذلا نبللا اهنا. هما نيلب:لاقي.الو تيكسلالاق هما نابلب هّؤحلا

 ردصم اضيبا وهو دوعي مت رتغي مث ةءاس رطم نانهتلا ليقو ةهبدلا نم وحن ناتهتلا ليق
 نم عفر ىا شعن هناخعو ةدوج ضيف انه ناتهتلاب دارم او لطف اذأ عمدلاو بالا نتف

 هنمو لتفلا وهو رقّشلا نم ةنواعملا ةرفاضملا رفاضو مومملا مغ لازا ىا جّرفو ةطقسلا
10 
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 1 تا ا

 ايفلف نإ نالسرو دوزيم

 هيل ل دو ممفيس

 ُبالَخ رك نيفلاف عب افعش

 ُبالَع ءهتلشاا اذأ نوف

 عم متر ادي ه 652- ور 2

 يسالاك َناير نب مرج نم سراوف
 ايت لب ناك راوذاص مناك معو ةسقني "هيض نمو ىاعملا ناك بضنلاب مهتلاىوو نمو
 هدوصتي نع ام تارعاأ د ا ىلعو منايكا عجو 000 ىوضنا

 بلج بلخو بلج هباب رجاتو معلفي هدحو مك أي نم لثملا ىفو رفظو زاف ىا حلف
 هنعلاب كلذ ىلع هيراجب هدصق ىنم نأ ديري عدخ يلتخاو بلخو ىنعمب تلحلاو

 هب داري ىنادبملا لاق ثلكإف نعت ٌ اذا لثملا قو هعدخ هئاكف «نخا ام ةرثكلف ريتكلا

 عج بلخ ليقو برضلاو نعطلا نم ذفنا بردل ىف ىأرلا ذافن ليق امك برخل ىف ةعدشل

 ىف نوكت ىتلا ةمومذملا لاصخلل نع ىرب ىأ ىوغ سند نم ىربو رئاطلا بلخم هنمو
 نايللا هنامل ةرشع ةسداسلا ةماقملا حرش ىف سندلا نايب قبس دقو ىوغلا لجرلا

 ا كسنرا بعت. بكت,,لاقي+ نموها ئابببكتو ٠ .نيللا .يفلابو ةتيذلملا رسكلاب
 ردع ةزه0#ح ...نيبيلاو,نئابقنالا ىو ةرازكلا:نم ليلا قّيصلا قكلا قىبهذم نع
 رابلاو ربلا امأ هنم زركلاو مردلل نع قكلا فاقع ىافعلاو ةفعلا رب ةفع ةصرفلا ةزهنلا

 هلوق ىف ريضملا؛ حودمملا نيسلا !نهب ىا هب هانم قاعلا لض وهو نسحلا عيطملا

 هبح دش بجوي هفافع نا ديري قدسي افعشل بصانلاو نْيَروكذملا برقا هنال هفافع

 قح سانلا بولق عادخ هفافع صلاخ نأ ىنعي هنم ملاك نإ لك ابل تالخ هنابلف

 فيفرو ًالذانو قرب اقيفرو اكرر كلاب كو... رن اقر كرم نفومت الحلا ءايمجلا دولي
 ناوشألاك فري افَر ٌرْعَ تعا هتراضن نم هزازتها وهو نابنلا قيفر نم اهتسح قدلخالا

 نسح لْهَس ىا مجم لجر شهب حجم ءهمعس ديري مهسلا 2 عضوم قوفلا هقوفو
 قياما ركل ربط نح هطرأ نعل لئيل موي اةضتاعت نلاق وفعلا ,ن مسجل حاجتإلا هنمو قلل
 شهب ةتيوملا ىلا زاههل نسحاب كلذ دنع اهزّهج وفعلا نسحأف ترفظ ىا متأف َتْكَلم
 دش نقلت ارك 00 :رتغ ديب انه افه نإ هجولا ةقالط هاعبلاو ةهاقهلاو شبيب ىا
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 هفرش فرش مظانم لاتقلا موي جايهلا مويو رات اذا يهب هريغو ٌرشلا جاه ردصم جايهلا

 ماظنلا هب دارا هناكو مظنلا ناكم وهو لم لقت طتم مح مطانتت لنا

 ام نأ ديري عهتنم عمج عجانمك مظننم عمج مظانملا ليقو ٌولّوللا هب مظني ىذلا طيخل وهو ازاجم
 ددوسلاو لضفلا نافص ةرثكل ء ,ارعملا ىلع ينك ذل .يلداي جالا نصل د

 مِظان َقِإَوِدِيِطْعَم كّنِإف ةطفل ك.ىولا زقلا ف كلا

 رع رخل لوف لتمو

 ءارعلق مهلك سلا ريس يعي ونا دوج لسن نيالا
 اك ١ دل ةرهلا ىزرطملا لاق لاب ىيرطق املا وا عمدلا فكو فكي هّيابح بوبوشو

 قيفختلا لها بهذم ىلع هآي ةّرمو اواو ةّرم بنكت اهناو ةنّيللا فلالا ةروص ىلع بتكت نأ
 اع عّيابو لياف وحرق اهطئقنو طفل ءاملع ٌبهذم كلثلا لاوحالا ىف ةحّرتم اهتقرو

 ثيح مُيدليو لُيانو هّيابح ءاطقرلا ىف ىريردلل لوق كلذ ىلعو طخ مثعابتا هيف هجولاو

 ءآي تبلق اهلبق ام رسكتار تفقتنا اذا اهنا ىلع ءآيلا ةروص ىلع تبتك امل ةزيعلا طقن
 سند نم َىِرَبو اضيا ءاطقرلا ىف ىريرحل لوف وحنو ةيرو ريم وحن نئنيح نطقنف ةضخم
 ىلا ارظن ادحاو نعيف نىورذل نم ددشملا امأو ياع |ىداو افرح اهدعف ل ةملك امأر ىوغ

 ةهح رسكلاب ىنلتل بلتحي هّياخع قلخو _اًيئانث درو ةموحن ليلخل ىقس !ذهلو ةروصلا
 بايلا هيف لعجي ام ىهو ةبيع عمج بايعلا برت هبايع بهذو ىدقلا ار ىفو عرض

 هقرع ةففرحي ل ةفرشت هب شيعي ىذلا هلام لجرلا ةبيرح هعيمج بّلتسي ىا برنحي هلوقر
 ىنعم ليقو بورحم وهف هَبِلَس ىا هلام َبِرُح دقو ءىت ذلب هكزتو هلام نخا اذا اَرَح
 ئوضناو هلفح ىف اثعر نم نا هنل قل نم. ناهدارا نم اهنخاتو اهيلع ترا 2
 رّمصلا وهو ٌقللا نم لوعفم ىنعمب لْعِف ىفو ةعامجل قللا _لوطب رفظو هلينب ز زاف ءلمت ىلإ

 قيل ىا بوقعي لاق مهْعِل فل نمر نالف ونب ءاج لوف نم أذه لصاو عمجلو

 هفل ىَم هلصاو مهيلا ٍبّضَأتو مهيف دع نم ليقو مهئافلح نمو مهريغ نم مهب
 رسال ىأ سرر نم الا ىلاعت كوق ىف امك لوصيملا ىلا هئاعلا ىونح نا قا مهب ميس

 ندع هلوق كلذ ىلعو همحر
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 هقتعنو « برجو نلف هنهذو «نآب هجن ميوقو «نآز دعلظو

 مظن ”«ترغو قست

 20 تراك رو عراك دير 5 نو

 22ج

 0 ك4

 نإ ةتالسإا كى رماد 5 نورا اكل!

 ُفَُح ُفوْوَع بْغُم نط
 00 زج لاف هيا

 عنم ىلللا هفلظو حمل اذا قلتياو قربلا قّلأت ةروهتملا هبقانم اهب ىنعو باه عمج
 ءايشألا كلف ا بلق اياندلا نع عفرتلاو فافعلا انه هب يدا ءىتنلا نع سفنلا

 غلب ىأ برغو قرش هتاغص ىأ هنعنو هرضو ء ىتث لك عفن ملع ىذح اهبرجو نطبل أارهظ

 بلقلا لمجلا ىو رومالا بيلقنب ريصب لانحم ىا لوح بّلق لجر بلق ةيرعلاو قرشم ا

 ىأ هباحا ىلع ناللف اف ربا ربم برجلا وه ليقو اهل لاننجو رومالا آقي ىذلا وه لود

 ااه راش إز ىلا ف ورع :١ باينوق + ققب 1 0 برغملا برغم مهالعو هباحصا قاف

 فويع هنع نفرصناو هيف ندهز ىأ افوزع رسكللاو مضلاب فزعت ء . ثلا نع سفن تق
 اذا افايِع هفاعي بارشلاو ماعطلا فاع نم نوكي نا اهدحا نيرما لقب فويع هلوق

 سفنالا نم اهريغ هيلع نفاهني ام ىلع نفاهتت ل ةيبا ةفيرش هسفن نأ ىنعي هفقرح

 ىذعملاو نهكتم ميكح هنا هانعف اهرجز ىأ ةفايع اهفيعي ريطلا فاع نم نوكي نا ىاثلاو
 فالختيو قلتم قلخم نالف لاقي ىلنم ىلخي فوزع هلوقل ةيسانم نشاو رهظا لوالا

 افلخ ءّآدعا لاوما نم حابتسا ام لعبي نأ كلذو ةحامبو ةسامح وذ هنا نونعي فالتم
 رعش مام ىتأ لود ىا.ىرتالا نوحدقي |نهبو هئاملو أ قوقح ىف قافنالاب ىلتا ام

 تاشمللا هليوعشافا هيلع تَراَعأ .٠ .رمغم لام اووتخاق ارراغأ ام اَذإ
 رعش ئئاطلا نيمح نب مسم ابأ حدي ىرتنجلا لوف كو

 ميجاف و أ روِجْيَدلا َنِم نول ىقرتلا عْيَص نق لْيِللاو اهتفّمعت

 مِراَبَص ِتْيَلِب ُهئِم ىدرلا ماب 0 اَذإ ةاَمكلا ىتر ِكِلَم ىلا

 مياحو دير نيََشلا 0 ُهَصضيِق َناَح 26 نم َعوْرأب

 رم كارتملا قيراعلا ى.اعمجا اَذإ امل قي اوصل اها
 قلتم يلتم يذلا لاعفالا قأي نا نم فنأي ىذلا وهو فنالا ةغلابم فونالا فونا
 نالق لاقي هنمو ةحاصفلا ىا نايبلا نموه نابا بجتالا رمالاو ةيهادلا وهو قّلِفلاِب قالا
 ناجم باصأ اذا ىا جايه بان اذأ رهامو ماع ىأ نط عفا ىأ نذلاف نم ىنيبا



 - رسولا ج70

 ,ىدحي نما ىلا ىمانم ال نأ د دادتخا ُتْيَأَر انف الخل

 مكاذل ىلإ ال مارا ىلاو كل ىنعفاريل ”دتبقاز 0 :دديعاش

 ىضاقلا َدْوَشَتَو (هلْضَفو ىلاولا ٍلاضفا نم ىنَعَلَب ناك امل ءملاظملا ىف

 , سوم الو سأب ال ن وسلا , سوط ريمأ باب انرضح اف هلو

 قالخأ كو ,ءاطقر ةلاسر هيلا ُتَأَشْنَأو © أضيبو ةاوَد تيع كر ١

 ,.فلت ةنماكو 0 هبرقو بلو هتّوقعبو بح ان>يس م

 ,نلطا دهبي قلد هّيرغو «بصن همعيطقو ؛ تسد هنّلخو

 كاملا مكيلع هقييصو ىف. ىف مصاع نب سيق لوق :هنمو..كسفن خلا ناب هن نخأ اذا هتنهتحاو

 نأ ىلا: ىعي صلف كئابس ىنيرت وا هاّيا ككاسماو كسفن ىلا كمَّض وهو هناهحاو

 0 نمذاشل ةكوبسم ىأ ةلوعفم ىعمب ةليعف ةكيبسلاو ةباذالا كيسلا بهنلا ىيطعت

 عمخشمب 9 ىدجتبال ال رخذو رسكلا ىريردل رانتخا الاقو اههتفو اهلل قرير اذ

 نعميو ىريرخل لاق رسكلاب ىه امناو ةفلاب صالخ بهذلل نولوقي سانلا نا هتافثصم
 ناح صالخالاب مالولا نومفا اذا" ىلا رمتغلا ىف دا لوقب بجي ابيدا ةبيبسلا قور ىف

 لاشفت صدلخل بلط بناج صالخالا ينناج نبلط .نم الئاق نلجراف صذلقل يهنلاك

 صلخ نم رىصم لصالا ىف وهو بهذلا نم شغلا هنع قتنا ام متفلاب صدلخل ىروغلا

 اوهيط اذ | منال صلخ ام مضلاب ىن هلا ةصالخ ىرهوكل لاقو ريثك هلثمو صلاخل هب ىف

 نما صلخو داج اذاف ن ازغلا راعبا وار وا قيوس .نم ايش هيف اوحيزط اتمن هو نفتيل ديزلا

 لفسا قبب ىذلا :لنتلاو رثإلا وهو دال زادك اضينأ سدلخلو ةصدادل وف ىنميلا كلذف لفُثلا

 ىنم ىلا عقو اهف .روسكلملاب.ر ؤظأ 3 ىزرطملا لاقو ةدادكتلاو ةسشقلاو ةنلقلاو صولخل وه

 امععمجي صولخلل ىنعم نال !نه نم ازاجي ناك كلذ ص ناف نمبلا ةصالخ ىنعم يف الا لوصألا
 ىيرشعلاو ةعبارلا ةماقملا حرش ىف ددللا ىعم قيس دقو دتشا ىأ نتحا ةددل دانتحأ
 رَشلا ىلا ىٌّدٌوملا طغللا ةرتك بفغشلاو هعم بغشلا رثكاو همحاخ ىأ هيغاش هنيغاش

 ةهب رج عمج مئاركل متارجل ف لاو ىلإ هيلا امكاخت اذا سكات ىلا اعفارن لاقي 0
 ا ادهر مثنم ممسِنأ ناق .ىلاعت لاق نملع ىأ هما عقلا نى مركل  ىفو
 اطقو ةاود ممنلا ضع-ب ىو ةقرو ىا ءاضهبو ةيهاد كلو ررضال ىأ_سوب الو ساب ذل

 ناكمملاب لا نيلي ةرشع ةعسانلا معمل نك ةوقعلا نايلي ره قو هثانعي ىأ هتوقعبو

 هر موهفلا يهشلا قلتان هيهشو ئبتللا لح برغلاو ذاحب ىا. قل ذ :هبرغو هب ماقأ



 كك امنا[ لا كَ 7

 تق ؛قالخألا رِسَع وه نّم «قافقإلا وسل تْنَدَت «نيدلاب
 نيد د ىنظهب ىتح ُتْقَقَأ اف , قافنإلا ىف ٌتعَسْوَمف « قافنلا ّيَسَن 00

 لدسلا ىرمادو كاف , هقحسم ىنمزالو , هقح تقول

 حاب قاهرإ نع َعَرَم الو ؛ قالما قّوصي ملف ' ىرسع ىلع

 هل تعضخ الكو ,ىضاقلا ىلا ىدايتفأ ىف تو «ىضافتلا ىف

 0 ا 00 ُ هقبغرو 0 قفر كيم دي 0

 كَتابَس 000 , صال كيال 0 َكَقَحَر ل

 نيدلا نلعج نا ىلا ىأ نيدلاب قوطنلا ىلا عاينالا ىلع ريقن زيقح وه لاقيو ةاونلا

 نيردلا نسم لاعتفا وه نضرقفنسا ىأ نناف ةراعتسا وهو 0 ةلزنمب قنع ىف

 82 امرك نللا [نحو نا تننظ ىنعي رعشلا وهو ىتاق جاور ىأ قافنلا ىأسن

 نم ةقفنلا تعسرا ىا قافنالا ىف نعسوتف ىنيد ىقاف اًيش ىنوطعي ارعش تاعقنا" اذا

 تلقيتسا اق ىأ تققا يق نعسواف ىور دقو هيف اوهتفت ىا سلجلا ىف اوعسوت معلوف
 اذا هركسو هضرم نم قافتساو نالف قافا ملوق نم ةراعتسا وضو نهينت دلو ةلفغلا ةنيب نم

 وهف هنع زجيو هلقتا ىا اظْهَب هظهبي لمفل هظَهب نيد ىنظهب ىتح هلقع هيلا عجرو

 قدلمأ هبخحاص ىا هقفسم كواضق ىأ هقح 0 قا ى ظهاب رمأ | نغو ظوهبم

 ناسنالا لت ةجاخللو رقفلا نال نييلتلا وهو قلما نم قالمالا لصاو راقتفالا قالمالا
 هنمو هفلكو هلح |ذك هقهراو قكو عتنا اذك نع عزن قاهرا نع عزن الو هنّيلتو

 فرست ال ىا ها كقهرا ال ىنقهرت ال لاقي دقو ارْسَع ىرما نم ىنقفرت لو ىلاعت هلوق

 قاقلا لوعفملا نوكي اذه ىلعو نيلوعفم ىلا ايدعتم الا لمعتسي ال ليق هدا كرسعا د
 قاقتلا ىف اهرسعو ةبلاطملا ةقشم قاهرا نع عزن الو هريدقن ىريرخل مالك ىف افوذحت

 ىأ ةرسايمب ىلرظني نا ىف ىعمب هداتقاو :ذاق لاقي ىداينقا ىف ةبلاطللا ىف ىأ
 ىلا قرظني وا ةنماثلا ةماقملا حرش ىف هنايب قبس دقو ربو همحر اذا هل رظنو ةلهاسمب

 ةروس ىف ىلاعت هلوق هنمو ةعسلاو غلا اهّمثر نيسلا قفب ةرسيملاو م ا
 بهدذلا كاسما ىاراضتلا ناهتحاو ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو ةرقبلا

 ءىتلا ننه لاقي ناجوصلاك ىفاقعنا اهيف ءبشخ وهو نّجملاب ءىتلا يذج ا



 كه :

 2 - 0 0 ا لق 0 د

 د لدفن ديم دولا د
 ريقك خَيموي انو: سوط للا ىاقلأ : سونعلا رفكلان أ معآ

 ناس ل و ماس

 قوطتلا ىلا اك نيقت الو كل لينك («ريقو

 نككشت ىا نيرتسا زملا دّيبلِر زي الو نيجرا لوقي نم برعلا نمو نرّخا امو ىأ

 وهو ىن ةرركملا رمالا نظ ىا ىنيسلا عتفب ءوسلا نظ هلوق موسلا نظ ةبيرلا كنلخادو
 0 ام هب لعف اذا |َءوَس ةءوسي ةءاس كلوق نم ردصم متفلاب ءوسلاو ةفلاخحلا وا فذاخالا

 عقتسا ىا هل خاصا صاف نظلا ِءوُس مدلا صعب 0 موشلاو هرس نص وهو

 دعب جرفلا رابخا ىلا اههضارو بتكت ىلا هل ع نها هدروأ

 هفنص ةياغلا ىف نسح باتكوما ةّقلا نعب جرفلاو هعم هلعج ىا هيلا هفاضا لاقي 0

 اياكتللا ارنا نم اهيف انا زفه ةحبرا لح هوك عدوسلا كعرزب قسكلا ك1
 ىذتحا ميالا اذهب مجرتم بانك ىنادمللو لحن دل بئارغو دعت ال بئاجع ىنعملا !اذه ىف

 هبق يرتق ةباولل لوطي ئذيلا" ليث لصألا ق ليطلا كليط كلبط لوطا ايف ىنوندلا هلاثم ىلع

 رعش ةفرط لاق هلّوِط نم سرفلل عنَأ لوقت اضيا ةليوطلا ىهو

 ا ىف هاينو رجلا لوطلاكل قبلا اطخأ اه ككل نإ كرم

 رعش لاقف ةرر رشلل 0 هدوش دقو ققفلا» تاطعلا 3 0 احل اه ءلوق

 0 طفلا 0 لو  واجلرلا لاق م ىف كلذ لثم نولعفي دقو
 واولا نأل قاولا )نم !ةبلقم ليطلا ف ءاهلاوا ىرملا ىف هتليوط خرا ىا كرف لوط اضيا

 ىف نالوجو ةريتك ةعيدخ هل ناك نمل لثم |ذه لوقو ءاي تبلقف اهلبق ام أروسكم تناك
 لوح رثكا ىغملاف ءاكاب كليخا لوخاو منلا" ضعب ىف: كليَخ لوهاو ٠ ءامبا اك ردد

 ريقولا ريقو ريقف فيوفقلاو فول وهو الوه رثكا لوها ىععمو انولتو الاقتناو ادّدرت ىا
 نسح اولاق اهكريقفلا عابتإ ريقو ليقو لَعْفُم ىنعمب ليعف هلقثا ىا نيدلا هرقوا ىذلا وه
 قاع ليلا نكس ا ا سرس غبذل غئاسو نسب

 ريهظ ق'قنلا ةرقنلا نكيقنلاو بولا نم نيحبصالا نيب لدقياام وه ليقو طيفك : 11
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 ىو ؛ هلعَم يل الو لع كل َقْبَي ل هّنإ هل ُتْلُك , ىرْبَص ليعو

 سشاح لاقف ٍقانح قب كنع ُلَحْرأو « يملا 0 :
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 الا ,ليتددحا 0 تاحلا امو .كلاحأ وأ ” كفلتحا ن ١ هلل

 هّنعا رجعو ىيللا نع ماعطلا نم ء ىننب هتيبهلن وهو ىصلا ليلعت هنمو ةيهلتلا ليلعنلاو
 هرجي هعم هحرتاو حرلاب هنعطأ ىأ عرلا هرج ملوق هنمو رجا نأ ىلع ىلمجحب ىا ليماتلا

 هقنع ىف لبخل وهو ريركل عضو ىا هرجاو ءاه ام منصي هكرت اذا هنسر هرجا لاقبو

 اذا الُوَ هلوعي ءٍىتلا هلاع ملوق نم لوقم نزوب لوعم وهف بلغ ىا ليع ىربس ىربص ليعو
 لغاشتي ]4 لل امر اهننإ ةلدلعلار نيعلا رثكي .ةلعتلا ةلعت هيلع لقتو. هيلع
 ةلعت ماقُملا ىف ىل الو منلا ضعب ىفو كلذ ريغو ماعطلاو ءانغلاو ثيددلل نم هب ىقلير
 وأ ةاصح اب رداطلا لجرلا ىرب نأ هلصأو ةفايعلا رجزلا لكرأ ىأ نيبلا بارغ رجزا

 0 اس هرسايم هدو ناو هب لع اني هناربط: ىف هنمايم هذلو ناف هب

 نّهكتملا قئاعلاو اهتاوصاو اهطقاسمو اهئأهداب ربتعت نا ريطلا ةفايع ىرهوجلل نعو ةيملا
 رادلا لها ناب اذا هنال نيبلا ىنعي مسالا ا!ذنه َبارغلا مزل امنا هلاتما ىف ةزهح لاق

 كَشستٌةيو نيبلا بارغ هوم اهنع اوناب اذا الا مهلزانم لزني ال ناك ذا بارغلا نم

 ١ 0 رعش قراحخت

 ىافاتبشلا تكئاطخا ذل ا ذل ىونلا نب 5 ودع ةيأد 1 5 0 ٌلوُقأ

 اجب كشاع بابل نومي 0 تنأ هجن ب ِ 1

 | دينارا 0 5 9 18 1 هيف - 000 231 1 لبق

 نم اوقنسا بارغلاب عموأشت لجا نمو قارفلاب محي ماك هنذل متاكل وهف دوسألا 58 نيلجرلاو

 رعش مصعب لاق ىتح بيرغلاو بارتغالاو ةيرغلا همسأ

 0 ا ىبابخأ ٍرابْخَأب ةكئاك تاومعأ) ىوكف تارخ عاضو
 ركرتلاو ةفايعلا كلت ىَوَنلا نْخَمِب هناَكَبَو نارددفات م 3 فارغ نلقف

 كفلخا نا ه» شاح ةرشاعلا ةماقملا حره ىف نينح ققخ ثيدح مّدقت نق نينح قب

 ىلا ىلا ىّدعيو دعو ام ىلخا لاقي ره وا ريخ نم نمضت ام ءافتناب دعولا ضقن فذاخالا

 تاجرا امو افلخم هتدجو ءانعيق اذ نعوم تنئلخأ اماو هنعوم ىفلخا لاقيف نيلوعفم



 مه ريسأ
 د مولا فلو

 ا 0

 ندخل كا ل نضل 0 كمارق ان نود لاقف

 ؛« ىراص جرح اذا دا َةّنعأ 0 لسا 0

 اهقتن وهو عرذلا درس نم هلضاو مالو ىلع ايكي ا اذا ةءارقلاو تيوخل درس 0 01 ارك
 لعج سوسبلا برح كمارم نود اهزرخ وهو لاعنلا درسو ضعب ىف اهقلح ضعب لاخداو

 دانقلا طرخ هنود ملوق ب بولسا ىلع اًئيرج هيلا لوصولا رّدعتو هلين ةبوعص ىف ذلتم كلذ

 يلغتو ركب نيب نعقو ىتلا ىهو بركل نه ّسادش لثم نتادش نبلطو نمر ام نود ىأ

 ىه ةزمح لاق سوسبلا نم مشا لاقي موشلا ق لثم ىهو سوسبلا اهمبا ىلا اوما كد

 نقنم ننب سوسب ىه لاتمالا عمجم قو ةرَم نب ساسجل ةراج نتناح ىغغ نم ةأرما

 ناتدننا اهفيونح نم ناي يبيلك لداق,تابيعلا لهشاب ةرما نب ناش ا
 ناكر بارس اهل لاقي ةقان هل نناكو سمت ىب دعس هل لاقي مْرِج نم راج سوسبلل
 ساسج لبا الا نحا ةاعري نكي ملف عيبرلا قنا ىف ةيلاعلا ضرا ىح دق بيلح

 بياك اهيلا رظنو بيلح ىمح ىف ىرت ساشج لبا ىف بارس نجر ايهنيب ةرهاصمل

 امد بفتت اهعرشو اهيحاص ءانفي تكرب ىتح تّلوف اهعرض لتحاف عسب اهامرف اهركتاف
 تيرس اهب ام تأر اهل.ةقانلا:ىلا ترظنو سومبلا تجرش للاب رم اهيل "نظن انلذ اتبلو
 زعش ١ لوقت ناننا م ءالذاو تندانو اهسأو ىلع اهدبب

 ناين راجوفو ُنْعَس عمال ٍدِقْنُم راد ىف ُتْئيْسْإْوَل َكرَْعَل

 قاع ىلَع َنْعَي بئذلا اَهيف ن نعي ىذم عكيَرع عراد ق تدم يىنتِحلَو

 قم ارفع رمظلعا وهب لمحت نع ٌنلمقيل نارملا اهنم) لاقر اه اها نءاقح عفر اكيد
 نيرشعلاو ةيناثلا ةماقملا حرش ىف ابيلح هلتقو ساسج رحذ قبس دقو كراج ةقان

 اهف ركب ىلع بلغتل اهلك ة نس نيعبرا رحبو بلغت نيب ٌرشلا بشت بيلك رما رهظ اهف
 نا ليقو سوسبلا برح ليقف اهيلا برحل فيضا كلذ ىف ببسلا ةأرملا هذه تناك
 تاوعد نلث ليثئارسإ ىنب دحا 3 ىلاعت هها نا سوسيلا نم مشا علوق ىنعم
 ها اانهل و عوجب نأ هتارما ةحنم (ت نيلطف سوسبلا ىمست ةاومأ هل ناناكر ةباجتسم

 أ اعرف هنع نيغرف هنم هسأ ياهتساف هل اعرف ليئارسا ىنب ىف ةارما لمجا اهلعبيل

 لاخلا اهدويل أ وعدي نأ ةونب هنم بلطف هنم سا باهتساف ةحايت ةبلك اهخحم نا

 00 .موملا ىف ذلثم هتارما نراصف ةسشساف ريغ نم نذلتلا هتاوعد نبهزذف لعفف ف لعفف ىوالا

 رسكتو مضت هعراضم نيعو لعننمو مزدل وهو عةيناتلا ةيقسلا ءاقس ىأ هلع ليلعتلا ناساك
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 امِهّيَِب ردآ رلو ؛ دُيَتَماَس ٍناتَحَرَ رف ىتقحو « يتيح انئراعتف
 م 0 زم 3 نم 0 0 قد 00 0 انأ

 عود هس هل

 خأ رب نأ نب م كفوا ةيعاد 0 ( ةرسس

 مول ولفت فشلا انآ لاقه فئايع .تاكتما سيو « كئايستآ

 0 0-0 .اهنمَصأ ىلا 0 4 ًإ 0 0 ةصقل ا !اماو
0 2 

 ةرفصو ريعبلا نانسأ نيب مب ةرضخ وغو 0 ةلازأ جلقتلاو نينس عبراب لوزبلا سعب نسملا

 قعمب نئتعاسو قّينيح نّمتعاس ضاريو بذوي نسهل لثملا اذه برضي ناسنالا نانسأ

 امعيف ذا نال ةدحاو ناتعجلا لاقو ىريركل ىلع عضوملا !ذه باشكل نبا باع دقو دحاو
 ءاقملا نم اههريغ وأ ةعاسلا وأ اهيلا نيكل ةفاضأ نيب قرف الو عجلا 3 ىهو نحأو ىنعمب

 اظفل نفسا نحنا" 0 وهو مظنلا ْق ءاطيالكرثنلا ىف ههبشا امو !نهو نامزلا

 نيكل عم نبكر امل ذا نا كلذ ىف ىريرخل لّواتُي نأ نكمو مم نتعا نبع وهو ىاعمو
 نوكيف اههاردص قلتخا دقو ةدحاولا ةاكلاك هعم نبكر ام عم ىه تراص ةعاسلا عمو

 قارشالاو ةءاضالا رافسإلا هرافسا ةنجد نم هرافسابأ اههتاذ ىف اههفذانخا ةلزنم كلذ

 ةنجسب دارأز واجتنماشلا اهففخ ول ليلخل بانتح ه ىقو ءاياظلا ءايلقلا نونلا ديدشن ةذجدلاو

 ىف رم دقو هيف نكسي ىذزلا لزنملا لاحرلاب دارا هلاحر بصخب ةديعبلا ةرافسا ةرافسأ

 رمالا نظب هرسي ةيعاد نطبأو هلانحل : نصب ما منلا ضعب ىفو ةعبارلا ةماقملا حرش

 بعاد نم ةراعنتسأ ضو قيقفلا ةيعادلاو ىلاعت هدأ تافص ىق نطابلا هنمو هنطاب فرع

 ام ىهو ةبيع عمج بايعلا كبايع ه:دعب ام وعديل هنم عرضلا ىف كرني ام ىهو ىنبللا

 نم نلب سوسلا سوسلا ىلف يناسارخب فورعم دلب سوط سوط نيف بايتثلا هيف لعب
 دق همامتو لاجترالا ناضنقالا :اهتيضنقا "ىغلا ىا ةدك زاوهالا نم ناتسزوخ دالب

 ىوريو ىرما ةلخد هنشرف ليدلولا لاتما نم هلخد قسرفي نا ةبطخلا حرش ىف قبس

 هلكهل هتطسب ىأ ىرما هنشرف لاقي هيقيقحو رمالا نطاب نع ىشكلا ىف برضيب هل نشرف
 ركل ىرح قزح كغ ةنيلوعفم ىلا ىّذع انمئاو شارفلا شرف نم راعنسم ايا. هتعسواو
 ىا .هتلاسر خلع .درسيو ىرما هنعسوا ليق هناك نيمضتلا ىلع وا ٌريخل كترما غلوقك



 كال 0 4 :

 را و ةَنأِه ثيَأَر هم ٍلِظ ىلا تيهتنا اهف , ىّدَف

 , ةينج ا هيَدْلو , ةّينَس رم هيلع اكَّشو « ةقومرم
 ع 32 0و- 210 2

 الآ" لاقو « قاع ّدَرلا َنَسْحأو لا" كستن هقيماح رن سس
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 تلي فك هتيكافم قوستتو ؛ هنيكاف قورت نم ىلإ سدت

 تبادل نعرفس َنيَخ « هترضخحب ام ماهتلال ال , مترضاكت مانتغال
 ]< و و نك و هد ب 3 94:2 هع 2

 : هحلق ميقو ؛ هجم نسحب ديز وبأ دنا تفرع ؛ هباينأ نع رشلو

 ايداه ىأ 0 رانلا ننع ىا رانلا ىلع ةرشع ةنماتلا ةماقملا حرش ىف هحاضيا قبس

 ىأ ةقور راوخو قوز ةغ ةقور ةاغ قيرطلا ىلع ىلدي 0 دنع نجأ ىلعل ىنعي
 لاقبو ةبككو بحاصو ةهرفو هراف لتم قار ان ىهو كيجن د ىأ اهلامجب كقورت ناسح

 تنوملاو ركذلملاو عمجلو نانتالاو نحاولا هيف ىوتسي , اًدج ناانلا ىنم ليمجل ةقورلا

 ةراشلاو اهنسح باغ نم اهيلا رظن اهار ىنم نأ ىتعي اهيلا ةروظنم ىأ ةقومرم ةراشو

 نيبلا راوع نموه ليقو اهيلا راشي ىلا ةنسحل ةّييهلاو نسحل ىابللا فلاب راوقلاك
 000 دكا ةفيرش ةعيفر بايد 3 مد زب 0 نوعا ا اضيا ا

 ىا سلجن الأ 0 مايل لانا هس ا نط

 هفمو هقوش 00 هقوشو ءىتلا هقاش ةحزامملا :يكافلملا هذهكافم قوشنو سلجت دل مِل

 0 | ماقلا م هلوق

 رهظاو كح ديري هباينأ نع رشحو 0 2 را ضعب ىف ماهنلال

 رعش م 0 م 9 كلاب هنانسا

 | رعش  هريغ لاقو
 مال حل فةلاب 0 كح ا

 يهدم وهو هتانسا قنت ىل قي دوق لعملا قو لقاوهف رسكلاب لجرلا كلش "لم 1

 اذا :ءنيتطو هدارق نعزن اذا ريعبلا تدرقو هضرم ىف هيلع نق اذا لجرلا نضرم لتم

 وهو ادوع راض !ذا !نيوعت دوع لاقي نسملا ريعبلا دّوعلا ىاديملا نعو ءانط نم هنحلاع
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 رسم امان برأ :ةٌةكش ذيك :ةَّدُم اهيف تئيلف ءزاوعإلا

 اهَتَقَمَرِف ؛ ماقتنإلا ىداوع نم ءماقملا دامت ُتْيَأَر نأ ىلا
 اهلَشَو نع تْنَعَظو « ىلابلا لّدطلا ةَقرافم اهّتٌكرافو «ىلاقلا نيعب

 اهنم ترس اذإ تح نارعلا : ةايملا ىلا محو ءرازإلا .شيبك

 "ا ةيووسع اعمال تلاع ءىدنمل مرد دقو وحرم

 ةقعلا ىلا ىرخأ ةفئاطو ةريهظلا ىلا ةركبلا نم رِهتت ةفئاط نيتفئاط ناك اهلها نال زاوغألا

 انفاه ةلبللو هلاح تءاسر رقتفا ىا لجرلا زوعا زاوعالا ةلح زاوهالا قوس ىوري دقو
 لاكي ةدوسم امايا ىجزاو نيبوت نوكت ىتح لح ىمست الو هاخرو راز | ةلدلو ةراعتسا

 ةدوسملا مايالاو اهعفدت كيك مايالا ىزت فيك جزت فيك هنمو قفرب هتعفد اذا ةيجزن هنيجز

 ماقتنالا ىداوع نم ةماقالا ليوطنت ىأ ماقملا ىدامح نشيعلا دكنو لاخلل ءوس نع ةرابع
 نلف ةيداع كنع نعفد مملوق نم نوكُي نأ زوجكو ةررض ىهو ملا ةيداع عج ىداوعلا

 داوع تدع لاقيب كفرص ىا هوركملا نم هليق نم كادع ام لصالا ىف ىهو هّرشو ءهظ ىأ

 ىنعي ةبقاعملا ماقتنالاو ٌبوَطُحَو اَنثْيَي ٍداوَع ْتَدَعَو لاق فراوص تفرص ىا اذكى ع
 هيوطت نا لبق ىلاعملا باسنكا ىف ضهني ال ىذلا مقملا نم رهدلا ماقننا ىداوع نم
 ودعلا رررش نم كانه ىتماقا نأ تننظ ىتح كانه ماقملا نم تللم ىنعي ىلايللاو مايالا

 ىا ىلابلا للطلا ةقراغم اهترظن ىا اهتقمرف هفراكمو رهدلا تداوح نم وأ ههلظو

 ةيناثلا ةماقملا حرش ىف هنايب رم دقو رايدلا راثآ نم عفترا ىا صخت ام للطلاو سرادلا
 ةرشع ةنماثلا ةماقملا حرش ىف لهشولا نايب رم دقو ليلقلا ءاملا لشولا اهلهو نع ةرشع
 ىو هرمتو هصلق اذا هليذ شك لاقي عارسالل هرّمتم ىار ازالا شيبك ليلقلار يخل انه دارم او

 شئكتو هيعس ىف شمكناو ةشامك ش مك دقو نضام موزع ىأ شكو شيكل جر نيعلا بانك
 1 000 نك 3و هل اناكفسا لكرلاب نيرفلا ترس لصالا ىف صكرلا انكار عرسا
 شسرفلا ضكَر ليق ىح هلاهتسا رثك مت نيكوت كلجرب ضكرا ىلاعت هلوقر لجرلاب
 ثيدح ىو ضوكرم وفر هلعاف مسي مل ام ىلع سرفلا ضكر باوصلاو لصالاب سيلو ادع
 ىا ريزغ مح رازغلا رازغلا هايملا ىلإ ةعفىلا نيري ناطيشلا نم ةضكر ىه ةضاقتسالا

 عمجلل عمج لك ىأرو لباقت ىا ناعمجلل ىءأرت اهلف ىلاعت هلوقر ترهظ ىا تءارت ريتك
 عقنلاو امثطع ىا ىدص عقنا ىلعل ناتّفلا تءارت اهف ىلاعتو هناججس هلوق هلثمو رخالا



 كل ا 1

 امن فنك ؛ يدي بابلج ني ريَخ ىشي باول لاقل

 كتلصحو , نوقشل قورض كيهَد دقو هتفراغف « قكناو تيعو

 « ونش لوط ة>عرلا كغ

 ءاَطقَرلا فَرغُذو نورشعلاو ةَّسداَسلا ةضاقملا

 ةلح اًسبال ,زاوشألا قوس تّلَنَح لاف مام ْنِب راحل َن

 ءارعشلا ضعب .لاقو برعم سراف وهو ةأرملا جرف نع ةيانكوف قو تةزوريصلل ىرارألا
 ٍرعش تافاكلا نم لاق اهف ةركس نبال اضراعم

 دوك كاوا عنا ريتك ءاتّشلا تاقاك نولوقي
 اًرفلا ىف نجوي ا كينذل فاح لكلاف سيلا فاَكض | اذ 4
 ءاهاديسعأ ناش كاك

 نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا حش

 طوقنم اهنم ةيلك فورح دحا قتلا ةديصقلاو ةلاسرلا يف ءاغلبلا دنع ءآطقرلا ءاطقرلاب
 اقول ةحاجسلا هلتمو ضبيبو دوس ل اهب ىلا قف ءاطقرلا ة :اشلا نم طوقنم ريغ رخآلاو

 هءضر ةفي نح ثبسدح قو ةطقّرلا وه نوللا كلذو هوس طقن هضايب بوشت قتلا ءادوسلا و

 نيو ابغي هلو ردم دلي ارحل ناومألا نقوش 20 ننغلا ىا ةهلظملا ءآطقرلا مكتنا
 واي( يذرولا للجن نو لع وك :ايا يمس نشل فشلنا ل

 راد 0 ياسج نع يلاعَتملا ناس ُهَيلَق تلمع

 1 هدد محق هنود ادا ني تخلو ريل رق

 ان ااا ةنه نأ ىنعي يهنلا نم نعمل ىف دجوي امز زاكرلاو يهذزنلا قورع ماسلإ

 ىنومضعي هنود مهروصقب ممظيغ 8 ف لشو مقنح ارا ىأو هماظتناو ل هظفل نم ىنزخاأ

 لبق زاو هالا مح اولاق 0 1 ا قب ايكرمجلو نيوخل

 قوس لاق اهناو درفي الو زاوهالا اهنم ةدحاو لكل لاقي سراق ر ةرصبلا نيب روكع بس زاوغالا



 ةدعح منوزب دس

 هدي دعو 2

 ىنفرعت وأ , ةورغلا د درب مل ع نا كيلك كل ىرتسو , كيلا

 رارسهِمْزأ َرَهَمْزأو , بِجَحَنْملا رطن نإركسا# ةونشلا تاناك

 دبي س9

 50 انيك د نم ْخَعبا . قفرفلا 2 ام لاق تيصحنخل

 ” بدم دقق ناس تشستأ كح « كدزخ او قؤأو ,ديف

 رو ان 2 5 نهر

 اسَبَح انتاجاح نعرطقلا اذإ عبس هجئاوح ىم يدعو آتيّملا كج
 5 50و 2 م ون

 اسكو معان سكو بابكلا لعب الط ماو نونا و ّض

 5 1 راج نك نفر داش ليلقا وذو: لوعفملا نم لعفا ! كا ناك ءارغلا لوقب نزخأ اذاف
 ىرتسو كلذل ةجح ةميطفل نيب نشناو لاح وهف ىلح وحن ساك وهف لكلا َىيَح هساسا

 :ركمو هتليح ىف هرس هناقكب هيلع رتسو ةورفلا ءالظفلب لا ووقت ديري كيلعو كل

 بضغلا نيدشلا زهمزملا ىرهوكل نعو اتزمحا اذا بضغلا نم هانيع ترهمزا لاقي زهمزاو
 نيما بهذ امك ب هذ لاقي ىعمب ربداو راهنلا ربدو هب بهذ ءىتلاب ربد ربادلا سما ٌدر نم

 رعش قلشلا قيرعلا نبورتع نبع لاقربداذا ليللاو ىلاعت ةلوق هنمو ربادلا

 ٍرباّدلا سمأ لفم ةَّرُم ثكَرَتَو كومو ءانث مكنت قلو
 ايضام الا نوكي ال سما ناك ناو نيكأتلل ربادلا سما اولاق امناو ربدملا سما لثم ىوربو

 هيلع متاخل برض اذا باتكلا ىلع عبط نم راعتسم وه هيلع مخ ىأ_كنهذ ىلع عبط

 هركذو هظفح لحم هنزخ ءأعوب داراو هقزخو اهقع ءاقسلا وا كنزخ ء اعو ىعواو

 نيل رم وشير ةفاهل] :ةرككم لوبأا ةركتسا نيالا ذادغبو ناولح نيب عضوم ةركسدلا ةركسدلاب

 داج انامز نا ذادغبب لاقي ناكو جملا باقعاو ءافزطلا نجلا ,ندح نب هدأ نبع نب لمحت

 نا لاقيو اههرصع ىف قدزرفلاو ريرجب الا اهّبش امو اًدج هل جاجا نباو ةزكس نبا لثص

 هرتكأ ةهتيلا ىف ىلاعتلا «دروا امر نيب ىلا نيسمح ىلع ىري ظلك نيا رع ناويد

 لعجو ىلاعن هلوق هنمو 5 ةرتسلا نكلا نك نك .رطملا ىلا رطقلا كلنب اف ذورعم ناكو فخم

 نم عيط ام دما قمع اج: ذاظلا اذاطن سكك كو تيبلا انهه هب داراو انانكا لاب نم مكل

 هرصق دقو انهاض دارملا وهو ءالطلا رمش ىهني برعلا ضعبو :اثلث بهذ ىتح بنعلا رصع



 د مل

 َرَعَتَأ ر همس 9

 زا ولا ؛ ةبيط ةبرت بيطو ٠ :ةبيشلا رود :يذلاوفرا لع هب

 عقم ءرارغلا ىلا 20 , ةبيعلا رَقَصو , ةبيخلاب تحول
 ىلا حْيَص نم لاقتنإلا قئشْنش نا معك امأ لاو «رارهفكإلاب

- 

 دققت 00 8 هينا نس اخ
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 هب تعجكجو « ةباعلتلا ٌدِبَج هندَيَخ ٠ كوهّلو كدج باب نرد

 َتْلَصَو ا كراوع ىلع 3  كراوأ مادولا هللاو هي تلكو ؛ احلل

 ناسحإ نع ىقزاجخ كلكم ئم عيت تيككلا الو ؛ ةلص ىلا

 ةميوسم مما" ةيزط ةييط ةيرد ٠١ ةيللاز«سأرلا رفع صيف ىا ةيبعلا رق دا انت لو

 ةبيعلا رفصو برقي كلذ لبق اهمما ناك اهيلا هترجت دعب كلذب اهاهيوهو معلص لوسرلا
 أ عزن تابعو بايعو نيع عملو بايثلا هيف لعجي ام ةببعلاو ولكل كيرقلاب رفصلا

 اهناطو ١ لأ تتح اذا فنان ةقانو عزان ريعبو 5 0 اعازت عزنب هلقأ أ عزن رارغلا

 رعاقلا لاق اهاعرمو
 0 ___نوكي قْيك ٍروَصقملا عزاّتلا ىلا ارش َىوُلِوْعَت دل م تلَقَو

 ا ىنققعو قلشلو ةعيبطلا ةنضنشلا قانشنش سيعتلاب ى ىأ رارهفحالاب عقربتو

 ةباعلتلا ةباعلنلا نبح هتذبج هنوق اذا ايه هتافا نموه ىاتفاأو ٍىنتفلاخو ىانيصغع

 :باعدلل هب نعجتجو بذلك ىأعمب نبكلو يعللا ريتكلا اههيلك ىف دانا ارسكت باعلتلاو

 ةبلاطملا ف ميرغلا ىلع قييضتلا ةعججلاو نشقل قّيدلا عضوملا عاجججلاو عجملاو هيلع قّيض ىا
 حا ٠ هيلع نقيض نيري انط ىرا الو ةعجج عمدا لثملا قو ىرلا توص اضيبا ةعجمجلاو
 يحاكم ير 0 لاق ردا كا نبل ىنل 0 لثم وه ةلصب ىنم

 فب يشل تيب ى ءارثلا لاو وف هنوسك اون

 ا لاقي الو نايرفلا سك 0 هنذل 10 «شيبعو 3 7 لقم رهو دل دارا
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 موو راب

 تنل ند

 هما انهارت قىيعو , اهارّتفآ نأ تونك اه قش احلا

 مط هد ينَعْتَأ وف هشعلا نيوق

 لد يس حطم دع در ادق ريل ىونكم
 نم هيلع اوَقْلَأ , ةعارّبلا ىف هنانتفاب , ةعامتل يولع ناك اهف لاف

 اعو

 كان نكي راو : ِهّلقت د م ,ةاشوملا بابجلو , اشم ءارفلا

 ىلا هّتعبتو رسما اييسسم رع ارشبتشم ىلطا

 ٌحسَتْل هل تلق نفت 0 ” ءاهدلا تذدَتو , ةيقتلا تعفترأ كيك

 ,لحعلا نم 0000 كعب ني رعَتت الف ؛دربلا كَسرَك ام

 كل سيل ام فقت الو ,ٌمظ وه مولب َنْلَجَكَت الف «لذعلا ٌةَعرس

0 

 طاخت ىتلا ةيطغالا ىو ةيشغالا اهيلع ىتلا ىا ةاّشغملا ءارفلا نم ةرشع ةتلاتلا ةماقملا

 دوب لمحل ىدأ لاقي هلقثا ام ىا هلقث هدا ام اهوحر 000 رايق نم اهيلغ
 ىلآ ه سا اهاقس كائاق ىأ جركلل ايقستسم هعفري ىأ هلقي دوم ان او ىنلقتا ىا ادوا

 تدبو | ةّيقناو ءاقثا ىتتي ىتّتا لوقت زارتحالاو فوشل ةّيقتلاب دارا هك ا تح
 عل ودبي امك |نيف بايترالا عانق نع قشكح دنيز ابا نأ ةانعمو لم وف ةيقن كالا

 دربلا سرق لاقي نيودشلا دربلا سرقلاو سزقلا دربلا كسزق ام نشل باعلا باجنا اذا

 ني نشتلاب دربلا هسرقو سيرفو سراق داق دريوا نلج اءاكملا سرقو كنشا اذا حرفو برض لتم

 حذلا ضعب ىف عقو دقو هتّدش نم ايف هديب لمعب نا هنكيب ال ىتح هيبلع ّنقفا اذا هسرقاو

 قتصنلا' عموم ق ةركن اهنا ىف اين ىف اهلثم ام شل ىف امو أطخ وهو قيففقلاب كسرف
 لاق كّيحا ام زعل لوف لثم كدرب نيسشل ةانعم ليقو بيتنا مفك ىذعمو مسقلل ماللاو

 قيفقحو ك كيح زيزعل ىا ام قدر اه ازعل لوقتف ىبخت| نولوقب مندل قح ىاعم ىق وف ءارفلا

 نم سيل سا نيعل ىوو كيو لوقت ابجي هانعمو فاكلا هب قحلل ىو هلصا كيو كح
 ملام عبقت ال ىا ملع هب كل سيل ام ىقت الو رهاظ هانعمو لثم انه لذعلا ةعرس لدعلا
 ىرسالا ةروس ىف ىلاعن هلوق نم وهو ملع ريغب ءىت ىف لقت ال هانعم ليقو كينغب دلو ملعت



 يس

 ا ام 0 2, ههجخ تالا الإ 0 7 هنا «رّصؤلاو

 ىئاسو «!ءانعم موقلا ٍرْدَي أ نإو ,هانمع ام تلقا هيدا

 1-00-5 ب

 51 ةورفل 0 هديب رار يي هيناعي

 هيام نمو ارصق اهنم ىيال رانيد ىلا |ةعبرا تيظعاف ىمسالا لاق رصف كل يبيت ردات
 كل له ىنسا اي لاقف امري ىحي نب رفعج ىلع تلخد لاق هنا ذادغب يرات ىف تأرق ام
 ةفيظن ةيراج بها نا كل لهف لاق ةّمهيلل ةيراج نلق ةيراجت لاق ال نلف ةجوز نم

 ِكنبهو نق اهل لاقف ىفرظلاو نسل ةياغ ىف ةيراج تّحرخاف كلذ ىلا جاتهل ىنا نلف
 ام ميمشلا انهن ىلا: ىنعفنم ئذيي اين ةلاثوب ةيرابل تكيت هنركت افادحج ال1
 كضّوعا نأ كل له عبصا اي لاقف |!ديدش اعزج َتَعِزحو هرظنم عبقو هتجامب نم ىرا
 تركنا ىئا ىل لاقف ةيراكل نلخدو ىلالاب قرماو كلذ ةركا ام نلق رانيد ىلا اهنم

 ىنتياعا الاف ريمالا اهّيا تلق كنم اهتحر مث كب اهتيوقع تدراف ارما ةيراخلل ةذه. ىلع
 ةييه ىلع ترمل ربكل نفرع ولو ىتمع .ندلصاو قيحل نحرس ىتح كِتآ م قاف كلذ لبق

 لاقي رمتلاو رهدلاب مسقا |نبا اهنم هركتت ايق تدواع ال كلوكيد :تأر ول هاوف ىتقلخ

 تاتا ةلارحأ لدقر فو ةردبلا نيديف اني لقللا داوس وه رهبلاو رهقلاو رعبلاب نفلح لثملا ىف

 ىاديملا نعو ادبا ىنعي رمغلا عولطب هضايبو ليلا داوس ىا رمقلاو رمنلا هلعفا الورمغلاو رهلا
 0 نورمنيف ةهلظلا ىف نوعقجي اوناك عنال ارمب تيمي امناو ةيلظلا رعملا مسالا لاق
 ئزرب نقو موهفلا هب دارا رهزا عج ٌمضلأب رهزلا رهزلاو رهزلاو ارهب نيمب ىنح كلذ

 لوالاو ىنعمو انزو ررغلا لثم رهشلا لوا نم لايل تالث قفو ء ءاهلا متفو ىازلا مضب رهزلا

 نم ىآاعدخو ىذك ىف قليحو قىاعنص ىق قروعو ىرب مكي ىنل ىا ىرتسي نل ل محا

 ينزع ىرغوجلا نع هظفل نم هل دحاو ال ةعيبطلاو ةّمجحلا ران نيكي ملل همك كال
 اهدا ضرالا هجو مثتيمست نم ذوخأم مدالاب هجولا) نع نع ةريبحت ههجو ىأا ههيدا ةورم ا 8

 ماق اذا هرعم ٌرعشقا لاقيو اهنول ريغنو اهنشختو اهداعترا ةسلجل رارعشقا ةدلجل رارعشقاو
 هل .نوصق نع !نمع ناو دما ءىتلل ىندمم ةورفل ندهف كلذ ريغو درب وا عزف نم

 حرش ىف هنايب رم اذك ل عف نا بّدكاام لوقو هتسبل ورفلا نيرنفا اهارتفا نا بدحاف
38 
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 تندتساأ قدح درت ىطخحل ياومو ,هْمْمْعَت ىْيَع ُجالَم َتََعَج

 حق ىافرع نأ وه لو , حيصل ةلوبحأ هيرعت نأ ءحيزو أ هّنأ

 نيعنلا ةدايع نع هيج نيح قايبذلا ةغبانلا هل لاق ىزلا وهو هل نناك ةّيلوا ريغ نم هسفنب

 2 رعش هل ةديصق نم رذنملا نبا
 ماصع اي كءاروام نِكلو ٍلوُخُد يف كّمولا ل قاف

 مث هّتربخال هضن ىف لاقف ةجاح هيلا هل كناكو لهجلاب لجر هدنع ركذ جالا نا ىكجر

 ا 0
 هجئاوح ىققف سانلا لضفا !نه جايا لاقف ٌصاظعو ّياصع انا لاقف اماظع اوراص نيذلا
 لاق 00 وأ ىنقدصنت هل .لاقف سانلا يل هشناف مم ةّدم 5سنع ثكمو هدازو

 معا م ل لاق ك1 لج نال ك4 سيجا نيك لاق فرحا فل نب ام لذ
 اهدحا قرض ناف اهيلح لوقا نلقو اهدحا لوقا نأ نيش قاظع م أريخأ ىاصعأ

 0 0-0 لاقف مفرشل نا كل 0 دارا هنا نق ج نيل كاورخلا قاعفن

 ناكي ةجّيطلا اياكم ِض اكمل ململاو 1 زماقملا حرم ىف :ركذ زم نقو 00
 ناوف وبا لاقف ديشرلا ىلا ىمعالاو ةسنيبع وبا صحتنا نق ساون ىنال ليق اهب ام هوسوم فعلا

 مسالا امر نيرخآلاو نملوالا رابخا عيلع أرق هرْفس نم هونكما نا غناف ةديبع وبا اما
 نيب عمجب نأ ىلع مزع ةفيلخل نأب ساون وبا ربخا امل ىرخا ةياوربو هتايغنب عيرطي لبلبف
 ةلزنهب ىيفعالاو اهورقي هرافسأ عم كرت ام ماعف ةنيبع وبأ امأ لاقدءةكينع ىنأو ىفعالا

 دقو ىزرطملا لاق انونف هحلم نم نقو لك ىرنو انوحل هيغن نم ةّرم ععبن صفق ىف لبلب
 هنا هنع ىحب ام كلذ ىلع لدي ىذلاو.عملاب نلنو بدالاب نرهش هسفن ىف ىفعالا لاق

 ىلع صح ىف نوعقجي انايتف ةرصبلاب نا هريرس ىلع كتم وهو ديشرلل ىحا سنك لاق
 ٌبد اذا مم كلذ هبسا امو مهلا رخالاو رمخل مهدحا ىرتشي نا ىو ةدفانم اب برثلا

 انا لوقي ىاثلاو ٌصِقلو نبللا ىرتشا ادغ لوقي رماقف صل ىلا مهدحا رظن يف بارشلا
 اذك لهن وا ارصق ىنين نولوقي مث اذكو طسبلا ىرتشا انا رخالا لوقيو لاعلا ىرنكا
 رعش عضالد ايام دحلا لاقت اوربد ام ءىت دلو اوقرفت اوجصا اذا مت

 ّسجررجاِب فِبَن اًدغ لاف ٌحاَدفَأْلا ٍتَواَد ام اذإ
 صْقق ٍرْيَعَب ءانتلا َنوُجَري موك ن ناحنبلا هش بح

 لب نولعفي اك لعفن ال نحن لاقف اسلاج ىوتسا مث هيديب قفصيو كفي سنيشرلا قلتساؤ



 موال اد

 ابق لافف ءكّمَسَت ان ٌلَجآق ؛ َكَيَدأ انيلع َتوَلَج حق هل
 0 اقتنلا بَدّألاو ؛ قّملاب ٌرْفغلا امنا ءرخت مظعب «رِدكفْل

 مظن , ّحَشْنَأ

 0 ىلدجت اماىع مسيوم حايل ناس ص

 ا

 عكا 1 لاو ,ءافقفقم تولت ءامتْرقْعُ سل ف ا

 0 « هلاوتم رَمَم
 د2غوا) 25

 ا تاو نصاسستم ريس لل ا

 ةرخآلا ىلا باق ذلا ئرسملاب دارا ةارسمل ' ,.ةلثم'ق عوقولا بنِ هءوركتملا ند رع

 نم ىشكتاو هموي عتأ ام ىلع ىا هموي ىلجت ام ىلع هيف وه اهف هلاح ربتعي ىذلا وغ

 ةسماخل ةماقملا حرش ىف هنايبّرم اينفمو اجوعم ىأ افقرقحم سلج هنأ مت هبدأو ههلع

 نم ةرجتلا لوح عمجا ام ىهو ةموترل نم |دعترم عقجاو ضبقنا ىأ افقفقم نرجاو

 نم سنعترأ لجرلا لا ىقفقو ةعئساتلا ةماقملا حرش ىف اهتقيقح ىف لوقلا قبس دقو بارتلا

 رمأو رد ع فول وا دربلا نم نكطصا تفقفقتو هنانسا تفقفقو دربلا

 هناضنف نم هدأ اردلساو انقينا هلوق كار مكل بهتسا وهدا كاعت.ةلوق ىلا زان ةلاس
 ةماقملا رع قف مئافلل ف لوقا ار ةجاخل 1 ةصاصخلل ةصاصخ مصل

 نحل ا 0 , رفظلا نم 2 ىأ صقي ام قاقلا هب 5
 رعش ةغبانلا لوق نم اذه لصاو هنآباب ال هسفنب فرش نم ىف لثم ماصع سفن ةّيماصعلا

 اًمادقد لا ل ةْنِماَعَو اَماَصِع تدوس رياصع نعت

 اناوفألا زواق 1 الب افللشم فرت
 جرخ هنال اًيجراخ برعلا هته امناو رذنم ا نب نيعنلا بجاح ىجراخل رّبهم نب ماصع وهو

38 

 بت اه.



 .- مون - روف
 0 ودْمَصِخ لَه رمد ءالطصأو 0

0 

 : قتيل لمار 0 + را تزل الا اين ب لات

 لاو ادد ايندلا ا 0 قر نأ ءاطتسأ و

 0 َتَمَألا 7 10 , هتاناكب اهلا تيقلح اكاطَق

 4 نّكلجو ؛ قداسو ىدعاس , قداس انارمدبلا انأ اهو 6 هتافاوم

 سو دس ن سن سف سهل هسه من9

 فرص ردابيلو « ىلا لِقاعلا ٍريَثْعْمْلَم « ( ىنفج « ىتنفحو « قدرب

 ليقف ليقف ؛هارسُمل ٌدعَتسأَو « هاوسب ظعتا نم , ٌكيعسلا نإك ؛ لابللا

 لسالا ىف مهل رم ءادووذ مصخ لهف سمثلل لوزنلا ىّصتلا ىتعتلا ريغ
 ور نوح منح 00 هيبشتلا ىلع ٌمضخ داونلل لجرلل اولاق مث ءَملا ريتكلا رمبلا
 رازإلا قكيتفعو بيل صان لاقي 0 ءادرلاب دارا ءانطقلا دعك ئالءاذرلا لع

 ا ل 1 1 اناا اننلا هو الخلا ىلع ءادرلاب اورتع انناو بوتلا رهاطر
 عسو اذاو عساو ردص ىلا جاقحا اعساو ناك اذا بلقلا نا اوهقوت منالو ءادرلاب نيّيزنن
 را ل ا ار ا عجانخا قوظلا شوب اذاو زهظلا ادعس ىلإ عامح ار وعصلا
 0 ةكنال هبا لكممكي ىلا :ءادرلا]ةلزنم « دوجو هفوزرعم لعج ليقو راعتسم' نم
 ةنزم طوقسلاو راتعلا ريتك ىا روثع رهدلاو_ بايثلاب هدسج نوصي امكدوجلاب هضرع
 ليلق نع فيص ةياحم لوف هنمو ةعرسب ء ءىتنلا ءاضقنا ىف لثم هتباحتو قيصلا ةنزم فيص

 نوبات ىلع ءامكتلل ققو اهف هب لّثم ديد ةلزان هب تلزن اذا ةمرّبش نبأ ناك ليف عشقت
 ىلاو قنا فيك متانلا لح ىلا اورظنا مهدحا لاق ةغلاب ةمكتب نم لك ىّتَرو ردنكسالا

 رس اق كلوق نم نبثا قيصلا ةباع بحاصللو ىلهنأ فيك فيسلا باع
 باعلا رمرمج ضرفلا ءايكتللا صعب لوق هنمو كلذ ىف لثم باعهلا رم كلذكو كدهع

 ام ءاتنقلا نافاكب دارا هتافاكب ءانشلا نيقلت .نبلتملا نيزه كع ىبم ىربرال لوقو

 رفا تسلا ناك ( ١١م اهلزا و علا ظانفلالا نم رك نبا يلب اعومجب 5

 نلعج دقو انبر نانفح نم ةنفح نحن امنا هنمر !ذنك نم ةنفح هاطعا لاقي قكلا ءلم

 ضنا ناكل سيتكت 25و ؛ «لاضكالا' قلم انفييب اذ اهقغنا قكتلا' نع رابع انه
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 حل



 7 م

 ٍرْدَعلا ٌويِسرْهَّدلا َدَرَج كرف ًةادَع يوك يدينا

 يبو ىنتحي لوك ملو ربغلا ايازرلا تاراغ

 ىرعبتو ىَرَولا ف ىرعس رابو ىرَد 0 ىراد تفع تسلح

 ىرشق ىم ادرج اطملا ىراطع رسهو ٍخقاف عصي ترسو

 ري اساور ىنصلا ىف يف عند ال ةرافك به دل) 3 لزغملا 0 0

 عج موكلا ىرقأا ءاوغا ىوك شتر ءادعالا هنه ليبتو ل دكا هذه نيفت هري دقو

 اهركن ترثكا ىنعي اهايا هرحن نع ةيانك اهوأكتهاو مانسلا ةهظعلا ةقانلا ىو ءاموك
 ىرولا ىف ىرعس راثو) ملغلا ىرتب اك ىاكربب ىأ ىرتتو ىوكملاب تالعت يح ىرقلا
 ىئوزبو رادقلا "نم هلاامو ريثعلا نخيت طاطخاو لستفلا رس ةامتفل ا ةرابع اه 1 22
 ارحم 'رهظلا ىلا اطملا ىراع ةجرا لدالا:ةةيشملا نيعلا عقب ىرعش يرد ا

 نم ىرعا برعلا لوق ىلع ىيم وه ىرعتلا ىف لزغم لا ىناك قوت نم ىا ىرشق نم
 لوق هنمو لزغلا نم هسبلي امم اًيم هيلع قبن ال ةلزاغلا نال كلذ ليق امناو لزغم ا
 انرببم امل ١ رعش ةعبانلا

 لزاعملا ٌرهب اتم نيَرَع اك هممت ِرِمَحَو ٍلاَم نم ُتِبَرْعَو
 رعش ىبامقل لوقو 0

 لَرعُملا اهل اًهْبِم كي دلق تيكا َنامال ْعِْيَأ
 سندا هنيسلا ىَرْعَيَو ممانألا يكبر

 ل ريتسلا نسل ٌرَدل دجو اذا د نم مدا وهو هب قف دّمسا ام ءفدلا ىل ءفد ال

 عدلا اهلوا دربلا اهيف ٌنتشيو ءاتشلا زبع ىف قأت ةعبس ىمو زوجعلا مايا نم ربتصلاو

 اهعمجر نعظلا ّقُكُم ىوريو رمي ّقْطُم مث للعملا مت رهتوملا مث ريالا ممربولا مث ربثصلا !
 رعش هلوقب رمحا نبأ

 رهجلا نم اهله ماتا رْبْعْلا ِةَعْبَسِب ءاَنِِشلا َعِيك
 دل 2 كط تسمو اهمانتا ْنَصقلا اذإف

 رع قطو ٍلِلَعُمو رمتوم ٍهيِخَأررِمأبو 1

 رخل نم ةنفاو كْمَقأَو دكِع ال د ءابنلا بهذ 0

 ر.خا وأ هرخآ وارهشلا نم رح لوا ةريملاو هلوا رهتشلاو راهنلا رحنو زوجلا ةلهشلا

 سرام لوا نم ةثالتو ريربف رخا نم ةعبرا ةعبس ىهو زوجلا مايا ىتيرشلا لاق هنم ةليل
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 : رِهَفكُم هنجدو اي 0 ردودي 3 ٌتررطضاف , اهيلع ًظفاحأأ

 :ةدلجل ىراع خيش اذاف : نانع مهمل ؛ نانك نم قرم وأ هل

 5 هد سل ل 2 ديس نط

 عب هيلاوحو ,ةطيوفب رقثتساو ' ةطيرب متعأ حقو « ةدرجلا ىداب

 مظن , ىشاحي الو ٌكشْنُي وهو ؛ ىشاودل فيئك

 2 000 0 2 3 هع هم ب ىإ + 00 ا

 ردقلا هيبت تنك ىتنإن 0 م ٌبالقنا 0
 ع

 لترا 21 © د

 قرت ند كيتو ناتص ةنكد ىرفتمي ٍدتخحورفو يل قولا

 رهفكا نم نبكارتم هبا# ىأ رهفكم هنجدو ار رومزلا نم دربلا نيوه ىأ زهمزم هرج

 هقلت ال سيري ٌرهفكم هجوب هقلاف رفاكلا نيقل اذا دوعسم نبا لوق هذمو سمع اذا لجرلا
 ىنيْضأ ىا فانع اضعب هضعب بكر ىذلا ظيلغلا ٌدوسالا باعتلا نم ٌرهفكملاو طسبنم هجوب
 لاقبو ةدرجخم ةيوتسم ضرأ مضلاب هد در للكل نم صضخا ة.دلل ةدلك ىراع ىراع

 سنقو ىعمب اهقو ىرعللاو ةيبرعلا نسح كلوقك درجتملاو دّرهلاو ةدرجل نسح نذلف اس اصيا

 دنع ةطيرلا ىقيرشلا لاق ةدحاو ةعطق تناك اذا ةذلملا ةطيرلاو ممعن ىأ معا ورب اهعا

 هب دارا امناو ىرعلاب هفصو دق هنال ةغصلا هذه ىنعي دلو ةفهلملا هبش قيقر بوت برعل

 نبع ةريغلا ىمو هب معي امم برض اندنع ةطوفلاك هلصا نع ريغم ظفل وهف ىزاركلا هبش

 ها ل ا ةطوفلا لصا امناو اهلص

 نم سابل ىزاركلا اما رزثملاو مارحالا سلدنالاو برغملا لها سبلب امك قرشملا لعاو
 2 ةّبادلا رفث كيرهلاب رفتلا ةطيوفب رفثنساو مثسور ىلع ىلع برغم ا خا ةافبجا ىوشل

 ىلع هاول اذا هبوتب لجرلا رفثتساو رفثلا اهيلع تددش ىا اهترفثاو جرسلا رخوم ىف رْيّسلا
 هيد نيب هلعج ىأا هينذب بلكلا رفثتساو هتزخ ىلا هيلجر ىنيب هفرط ٌدر مت هيزخت

 ىقتاح الو ةرثكلا نم ضعب ىلا ريا عا دعب ماديتر لا ردقك ىا ىتاودل قيمتك

 فاقلا ٌمفب ةرقلاو رقلا رقلا ناوا فكتتساو ممذت ىا نلف نم اشاح ىلابي ذلو ىا

 لاملا 1 ىرغب ٌتحورفو ىلا ىوا اوفرعاو اوسيق ىا اوريتعاف دربلا اهمتفو

 عمج رفصلا ىرهس سيبتو ىرفص سبفت هنعطق اذأ ايرَف هيرفا ءىثقلا نتيّرفو قيسلا نكلو

 سمبشو نيفت ىو عفم فزنح دقو حامرلا هب دارا رمنالا عمج رهبلاو رينانولا هب دارا رفسالا



 ب مورس قلب

 ٌةّيحَرْللا نورشعلاو ةسماخلا ةماقملا

 أو سلا نيد حجركلاب قوس لاق ماج نب ٌثراحل ىكَح

 هن هم درع ام « ؛ خانلا اهرصو ؛ احلا اهناتش نم َتوَلَبَف ٠ ةايضفا

 39 نكأ مف ءالطصإلا ىلع نى اًفَكَمو ؛ ءالبلا ٌدهَج
--- 9 

 ةعاج ةماقا وأ ؛اهيلا عد ةرورضل الا 2« ىران كدفقوتسمو 6 ىراجو

 لوعفم ا رخوتو لعافلا مّدقت نأ كيلعف كمالك ىنعم عماسلا ىلع سيلا سبع مركاأ ىسومه

 نحا هوعدي نأ ريغ نم قيفلا عبتي ىذلا وه نفيضلا فيزلا ةلزنم دقنلا ىف لزنتيو
 ءرادلا بحاص ههركي ةوعد ريغ نم دحا راد لخدي ىذلا نا كن لو

 نكيرشسعلاو ةديماخلا اقل حش

 رقاق نحت لو نادر ناسيرتا نيباام فو للا ىلذ ىل ةدلب ندكلا نك
 ناهبصا ةروك قيناسر نم ماظعلا ىرقلا دادع 3 تناك امئاو ةروهشم ةنب نم مجلا

 0 توا ةهظع ةنيدم 53 0 نوصخلل 3 اونبو نويلجلا اياربك

 0 ىاعمب 01 هنب د 0 ل 10 نس

 ةرابع حلا ءاتشو ملاك هد مهلوقو سوبعلا ةّده نم نانسالا روهظ لسالا ىف حولكلا ملاكلا
 هلصأو ناينلا سكب ىلا دربلا رصلا ئانلا اهرصو ىزاجلا دانسالا لما ةنشلا نع

 ءالطصالا ىلع ف فكعو قارحالا وهو ل نم غللاو دربلا نم غتلاو ةّرص اهل ىتلا 0
 افوكع لم 00 هفكعي هفكع

 ىلع 0 ريلش 1 ىقيرشلا لاق ةبقارملا ةظفاصلاو 0 ةذاصلا روضح

 رعش 0 5 جرش ا ا تع

 رمح او ريكس نم انيلَع قرأ 0 00 ىلا او اًرف
 ا ِمْوْمْلا | نه لْثِم ىف . مَهَحل 2 يلِخْذُم ْىَر َناَح نسل



 ا

 ٌلِعافلا ُهِيَنْشَي ُتْيَح وهف ٍبراَضلاو بورشتملا ىلع بتاوملا

 كلذو اهدَحَأ ىف وا امهيف بارعإلا ةَمالَع وه ِرْذَعَتل لوعفملاب

 وجت ةراشإلا ءاهسأ نم وا ىسيعو ىَسوُم َلْقِم نْيَروُصْقَم اناك اذإ
 ىف امهنم لك رارقإ سبللا ةلازإل ذّيتيح 6 اذهو كاذ

 ا ١ اد ركنلاو هدف امهم لعاعلا نشتل كتف
 هنم راصتقإلا وا نيَنَِدَك ةقاضتساب الا مهي ال ىذلا مسإلا

 نأ ّيحَتلا وهو ىناثلا ُلوَقلاو ام نيو ففكأ نعم ىنلا ُهَم
 (ا0 | ك كرع اي,ىىرشلا ام اهيلع تّدحيِزف ام اهيف ّكصألا

 هل مهيلع َلُقَتف ام ام اهظفت

 الو طرشلا تاودأ ند امهمر امهم اراضف تاه لرالا فنلآلا

 000 الا ىتعملا ّلقع الو مالكلا مي رل اهب ٌتظَفَل ىتمو

 َمْرَنْلُم ذّينيح نوكتو لعتأ لعفت امهم كلوقك اهَدْعَب
 فنك ىعع ىلا هم اهو نإ نيقرح ىلع اهنم َترَصَمْفأ هدام

 فسولا اًمأو , فكي نأ هتبطاخ نم اَمِزْلُم َتْنْنَو ىعملا مه

 نوّدلاب مْوُصو نويغعلا ىف هبحاص َصَقَن نونلاب قدر اذإ ىقلا

 ااقلا هنعمل اذإ افي وهنا وهلا "ضرَعَكو نوُيولا نم جَرَخَو
 دقنلا ىف ْلَرَمَتِيِو فيَضلا ْعَبْنَي ىذّلا وهو ِنَفْيَص ىلا لاحسا

 : 2« فيزلا ةَِرْنَم

 مركا ىلق اذا كنا ىرت الا سبللا ةلازال بجي امنا ريخأتلاو ميدقتلا ىف لوعفملاو لعافلا

 نا. هيرتا ىنومااقفيغا ريركا ىلق نا اما نسحو زاج ىيع |نز :رمركاو!نيز سيع



 1 أذ ا

 اهلاعتسا ةلالدب مسقلا ٍفورخ لاضأب كب ءاعلا :هخهو ٍمَسَقلا اب

 كف انضحأ اهلوخدلو هللاب ْميْنَأ كلف ىف مَسقلا ٍلَعِف روم َعَم

 مَسَقلا ىفاهنم دال ِتَلِحْبَأ مث َنلَعْمْأل كب كلو ىف مضملا

 قارلا َنأل اِهْيَيَنْعَم بسانتل مث َةَقّشلا ٍنورْخ نم انعيجت امهتأل

 ترافق نابراقسم كاكا قاصلإلا حيفت كابلاو عمجل حيفت

 اذهلو ماسقألاب ل زخلكا قب رودأ كابلا نم ةاد لا دال
 ا

 امظوق  دتحأ زال نإ مأ ارك ىلاعت هلل رَتخأ اهناَرَعلأ

 ربل مَع ٌلهعَت الو مسإلا ىلع الإ ُلُخْدَت ال ءابلا نال ءابلا نم

 ةرانو مّسقلاب ةران رجتو ٍفردلو لعفلاو مسإلا ىلع ْلُخْدَت َواولاو
 فظَعلا ٍتاوّدأو لغِفلا بصاوت َعَم اضْيأ مِظَمْنَتو َّبَر رامضإب

 ىذلا ْنِطوُملا اًمأو ؛ركملا مظُعو ركولا بحرب اهَفَصَو اذهلف
 رئاهتب لاجل ُكاَبَر رْرمَتو ٍناوْسَيلا عقارب ُناركْدلا ُسَّبْلَي هيف
 ىلا َةَتََّتلا َنْيَب ام كلذو ٍناضُملا ٍدَّدَعلا بتارَم ُلوُأ وهف ٍلاجَرْلا

 اهيْذَحب ِثْنْوْملا عمو هاهلاب ٍرَكَآملا عم ْنوكَي هنإف ةَرْشعلا
 اًموسح ماي َةَيِناَمَو لاين َعْبَس مهيلع امَرَكَت ىلاعت اوف

 1 ديعي ل داس 5 مو اذه ريع ىف ةاهلاو
 ع

2 

 هيتس ل ل
200 

 ظفح هيف بحت ىذلا عِضوملا اًمأو , هبحاص ٍةَرِب ىف ربو

1 



527 
 :ننع ىلا تبَهَد ةماعلا لوقو ةصاخ ني ريغ هرج ال ذإ حنع

 ككلتحلاو )و م اوقاضإلا ىرش نم لخأ ىذحلا قاصتلا امو ند
 ةدرالملا ةمنألا نبا نذكر 8ذل وهم َدرْذُمو اسم نب هدخخ
 درك نا: رده هلا الوب ركع اهدتك نب ام لكحو ا هقاضإلا
 اي اهْنتَوَن مث مالَكلا ىف اهاَيِإ مهلاتسا ٍةَرْثَكل ْنْدَكِب اهْئَبَصَت
 ال تلا ٍتارورمكلا عوف نم اهتأ ال ٌةَبوِصْنَم اهنأ كلذب َىَبُتِل

 نأ ٌيِحَعلاَو َحْنِم ىْعَم ْنْدَل نأ َنيِتِوَْتلا ٍضْعَب ةنعو فِرَصْنَت
 ىفوه ام ىلع اهاَنعَم ُلِمْشَي كنع نأ وهو افيطَل اَقَرَك امِهَنْيَب
 اهانعم (نضتخك نحلو كنع :ةدعبو :كنم اند ام :كتتكمو كتكلم

 هران رح لاصَتتا ىذا فاعلا انأَو ٠ كنف. بّرقو كَوَصَح ام

 نم اهتاتلكو ىأ اهسوكعمو اب وهف هلّمَع ّلّثم هسوكعم ٌلَجَيو

 اب تتاك نإو ٍناّمِس ىّدانُملا مسإلا ىف امهْلَمَعو كادّتلا ٍنورُخ
 نأ مهُصْعَب راتخأ دقو ٍلاَعَتْسإلا ىف َرَثُحَأو مالكا ىف لَوْجأ
 كلا لاماعلا ماو 8 مهلاك طقق"ثربرقلا أب :ئدانب

90 02 

 وهن ًاركدذ ىلاعت هلل ٌرّتكأو اًركَم مظعأو اًَركَو هنم ٌبَحْرأ

 رورجف اهدعب قاب ام لكو ٌرِل ىلا بصنلاو عفرلا نم لقثلا هنع تطاما افرصنم هئلعج
 ةلزنم نكمم ريغ فرظ وهو ةياغلا وه ىذلا عضوملا ندل ىرهو4ل لاق ةودغ الا اهب

 ىفو اهدعب ام ضفخت ةفاضم نتءاجو ٌرِكل قورح نم اهّدحو نم اهيلع اولخدا دقو نفع
 ةودغ ندل لاق نا ىلا مهّضعب نونلا قذح لمح دق نلو ىدلو نول تاغل نلت ندل

 0 رع ٠ همز وذ لاك نيوتشلاب
 ٌقلكملا ناهتفتلا نيطقلا ٌتَحِو ىققلا نّدتما اذإ ىَح ةَوْدَع نول

 اولعي مو اًديز ٌبراض لوقت امك اوبصنف نيونتلا ماقم موقت ةشاز نونلا هذه نأ مثوذ هند

2 



 ل

 سا تا تك 7 نا نبا _ِ وى هل ه

 اذه ىلع وهف لسلام لالمه َلَثِم لاورس د عج وه لب
 00 -_ 35 هدم

 فرصتي وأ امتاو ُفِرَصْتَي ال ا مزال 0 ىنعمو عج لوقلا

 فرح امَدْعَب فِي مضل
- 

 0 دلت أ 6 5ي) 1س

 ل ةددقتو هلقتل نكاس اهطسوأ نكت نافرح وأ دوشم

 ىف نك دقو احلا ءامثألا ىف هاربطت ل نأب عومتلل نم هِيَ

 اذإ ىتلا اهلا امأو ؛مِزالْلاب فرَصْنَي ال اَمَع َةّيِحَألا هذه

 ةقحاللا اهلا ىهف َلَقَتْعْملا تقلطأو لقتلا "“تطامأ :تقحلا

 عل اذه ُفِرَصْنَِيف ةّلقايَصو ةفرايص ّلثم هركذ مقل عجل

 رك داحالا لاثم ىلا هتراصأ حق اهتأل هب كاهلا قاحنلا ٌكنع

 ةلعلا هذهل قرصو ببسلا اذهب فش ةيماركو ةَّيهافر
2-0-9 

 5 اج ع :ذه ىف ىنك دقو

 4 ىذلا ىلا "نأو « مزال اب فرَصْنَي ال | مع اهلبق ىتلا ىف

 تي أذا ىهف كِماجحت ن نأ ٍرْيَع نم ٌلِماعلا

 كارد ا ل لع تناك ا نأ ىيبو هنيِب تلصقو

 اهنوك نع نأ ُلَقَتْنَيو لعفلا ْذُدَنيِح ٌعفترِيِف بستلا

 ةضط ةليقتلا نس ةقفحلا اند ل لل لعفلل ةَيصاَلا
 9 0023 ل

 وهف فرح ىوس هضفك 2 ىلا يللا ىلع ل تأ

 اذاق' لْيَعَت' فرطصتللاريعَو قيفح؟ىرطتملا"نقثلا تطامأ ؟"عوتلا طفح دعب! ل8 2
2 
3 / 



 ل ممم اح

 َلَوْلا َعَمْوَت نأ اهْفَعْصَأ وهو ٌعباَرلا ُهْجَولاو لْيَح ةوارِخ وْبَح
 ىلع َّناَثلا بصنتو ِثلاتلا هجولا ىف هحرش مّدَقَت ام ىلع

 ِهلَمَع ىف ناك نإ ٌريدقَتلا نوكيو ىناثلا هجولا ىف هركد نب ام
 ِتارَّدَقْملاو ٍريسْفَنلا اله ٍبَسَح ىلعو اًرْيَخ ىَرُجي وهف ريَح
 مطَنْنَي انو دب قيم ىذلا ِتْيَملا ُبارْعِإ ىرْحَي هيف تافوذتحملا
 1 ا را سا لردشم ندلا كرت شا 015
 ايل مسا وا ٌبوبُحَت فرَح ىب ىنلا ٌدَفَكلا اًماو ٌنَجتَح اًَرَجْثَح نإو

 ع 3 - وه تا مدع 0 هال 5 35 هد

 وأ رابخإلا قيدصت اهب َتدَرَأ نإ ْمَعَن ىهف بولَح فرح هيف
 2 0 5:62 ع ع -

 مسا ىهف ّلبإلا اهب تيَنَع ناو فرح ىهف لاوسلا حنع ةّدعلا

 ةيشام لك ىلعو لبإلا ىلع قلطنتو ثنونو ركذت ُمَعَنلاو
 ن0 توا 9

 اًفْرَح تيس ٌةرِماَصلا ٌةَقانلا قو قرح لبإلا ىفو ٌليِإ اهيف
 اهن امين كم اهنا لييقو بسلا 5 2 اهل اًهيبشت

 مزالم عمو مزاح ٍدرق نيب ةدرقملا مسإلا و ,لبجلل فرح

2 

 اذه ىلعف تاليوارَس دعت ةحعاو وه مهضعب لاق ٌلكيوارَس وهف

 ةبلصلا ةرماضلا ةقانلا فرحل ىرهوجلل لاق لب فرحب اهل اهيبشت لطف لباو اهْيِصِي
 / رعش 2 رعاشلا لاق لبكل فرحب ىهّيش

 ٌقوهَس َناَيَظوطْخل ٌحزَأ قيلظَو اهْلَشَي ًالبي ُقْرَح ةّيِلاَمُ
 نم لعفلاب هّيشت ةّيلاج ةقانو قلخل مظع ىا ةدّدشم ءايلاو مضلاب ىلاج لجر ىرهوجلل نع
 اذا ىتقان فرحا دقو ةلوزهملا ةقانلا فرخل لوقي معلا ناكو ىهتنا قلل مظع ىف لبالا

 : 5 رعش ١ هتقان قصي ريهز نب بعك لاق اهنلزه
 ليِلْمِي ءادْرَف اَهْلاَخ اَهّيكَر ِةَتَّثَعُم نِم اقوبأ اقوُخَأ ٌفْرَح

 لمحبي لبالا مارك ناف ةعيرس ةفيفخ قنعلا ةليوط نيوبالا نم ةهبرك ةبلص اهنا لوقي



 ب مضملا/ سس هب
 2 1 لس سنع 9ع هلم : د 0 ٍِ

 3 زوجو ءباتك هدي بس اهعدوا ةلمسملا :>ضو 2« ر هيع ارش

0 اهُدٌوِجَأ 32 110 م عسر اهبارعإ
 3 : ٍِ : | 

 دوكتو الا َعَقْتو لوألا ايَش ٍبِصْندو نقلا َعَقْرَتو لوألا
 2 9 و + 1 َنح 8 902 محا 2 2 ا ا 59 9

 اش هلمع ناك ناو ريخ ةوارجخ أريخم هلمع ناك نأ هريوغت

 ىاّتلا عفتريو ناك ربح هنأ ىلع لوألا ٌبِصَنْنَيِف رش ةوازِخ

 دجولا اذه ىف تفّدَح ةقو نوذكق ءاَدَقبم ٌرْبَح هنأ لع

 اهيريدقت ىلع نإ وه ىذلا طرشلا فرح ةلالّدل اهمسأو ناك
0 

 هيلع طوَشلا :ُباوَح ى. ىلا ءأفلا .ةللكن ًاَدَيْيْملا اضْنأ تندعو
 اًعيجج اممصنت نأ ىلثلا ةجولاو ؛ءاهّدعَب َْعَفَي ام اريثك هنال

 اوِيَح ىَرَي وهف اريح هلَمَع ناك نإ مالكلا ريدقت نوكيو

 هنأ ىلع لولا ٌبصَنْنَيَف اًرَش ىَرْجُي وهف ارَش هْلَمَع ناك ناو

 2 وعد

 ُتِلاَثلا ةجولاو هب لوعفملا ٌباصتنا ىلا بصتتنيو ناكر بَح
 ريَح ِهِلَمَع ىف ناك نإ مالَكلا ٌريدقت نوكيو اًعيحتب امهَعَفَرَف نأ

 660 يوان | 9 نوح هن 552.5.ف:ه ب ..وا تود 55

 ريخ عفتريو ناك مسا هنا ىلع لوالا ريخ عفترين ريخ هوازخ
 هجولا حرش ىف نيب ام ىلع نوذحك ءاَدَتبم رَبَح هنأل ىاثلا

 ٌلَعَحو ناك ٌلعاف دنأ ىلع لوألا ٌرْيَح َعفتري نأ روج دقو لوالا
 الف َعقوو ٌتّدَح َىْعَم ىأت ىلا ٌةَماَنلا ع انهاه ٌةَرَّدَقْملا ناك
 نوكيو ةرسع وذ ناك نإو ىلاعت هلوقك ربخ ىلا ٍجامح

 ص

© 2 

 َتْدَح نإ ىأ ريح ةوازخ ريخ ناك ىنإ ةلئسملا ىف ريدُقَتلا

 مل ناف ىلاعت هلوقك اهدعب عقي ام اريثك هنال هيلع طرشلا باوج ىه ىتلا ءافلا ةلالدل



 تح مما ع

 , مَعلا َلافْجِإ َلَمْجَأو هلا َبايسنا باسنآ هَنِإ مث لاف
 ناكو « جوربلا ناتج فلا بدالا ردبو « جورس جارس اد

 مل سي س

 ,دحعب ْنِم قرفتلاو ,هحعبل قرخلا اناراصق

 ةّيبرعلا تكتل كَنلا َنِم ةماقملا :ذه َعدوأ اي ةيسفن

 ةّيوحالا ئباحألاو

 هب ّذََأ اَلصَو نإف وه ىذا َةّيِنْمْألا نم ريخآلا ِتْيَملا ٌرُدَص ام
© +45 

 نإو ريح اريح نإ هلعب 01 ُكرَملا مهلوق ريظت هنإف لصوف

 ممل هئِم كف َنَمْحَأ ٍقِدَشلاَو ريهتكت ريع ىربَمَلَأ قْيَص
 مظلا َنِم ٍيْيَع يف ٌدَوْسأ تنأل هَل ضايب ال اًضايَب َتدَعَب ْنَعب

 نم اداوس نها يع ىف وه لب رون هيف ضايبب سيل بيشلا ضايب اي نكئله دعبا ىأ

 0 وي مظ تدلث اهل لاقي ىتلا رهشلا رخآ ىف تذلتلا ىلايللا ىم ملظلاو ماظلا
 هزاجا ىذلا ًاشلا نم اذه نا اذاوس شا تنال ىنعمب دوسا تنال هلوق ىف اولاق رعشلا
 ىف دوسأ نوكي نأ نكمي ليقو ابا ب تْحَأ نم سي 0 ىف نويفوكلا
 رارحا نم منرح تنا لاقي امك مظلا نم لاقو هفصي ًادغبا مث اًمات امالكى يع
 ندعم ررسخأ» لاقو

 لحر افلإ هللا عدوممأو  لزن ٍقْيَِعِب كام اغا
 رعش نورغ نب ديبجلا دبع لوق دوغلا بيه ىف عم ام نسحأ نمو بابشلاو بيلا سيري

 ٍداوفْلا روب ا تضاِفَف ىدوفب اًهيمْبُم َبْيَشلا َتْيَأَر

 ٍدابّؤلاب َبِقْل ضصقتلا َكاّذَو اقينا ىف وَ لك ىرَو

 ٍدادملا ٌةَقلاحت اَنعَئْمَبَو طخ ِماَيِْلو طخ كو
 داوس ىف اًضايب ةهيمكتف _ضايب ىف اًداوَس ةبتكاف

 قلطيو نصحلل نكر جربلا جوريلا باتجي ىذلا ىفالا ركذو ةّيدل ميالا ميالا بايسنا

 لاقي ةّدشلا لصالا ىف جربلاو ةديشم جورب ىف_ مند منك ولو ىلاعت هلوق ىف امكن صحل ىلع

 ءانرما ءاهتناو انتياغ ىا اناراصق دهنم نها ىا اذه نم جربا اذه
 ىقاغا هعمج هب مثرتي ىذلا رعشلا وهو ءاتخلا ةيدغالا ةيدغالا نم ريخالا نيبلا ردص



 د م6 د

 َتَعِلَع ام رمتلل ىتوصاخ ال َتْيَلآ

 دي نالسلا تاسأكب ىل تسنتكأ الو
 رواد نر

 ٍ فرص ىلا تفرص الو
 2 ةرومتم ىلع تمظت الو

 ىلع طخ نيح جارم بيشملا اح

 ىلا نانعلا ىرج ىلع ىَحَي حالو

 7 7 9 مل

 ادت 2 تادف 506 الو

 حار ىلا تحانرم تحب الو ىف
 لالا ىسااخام دك تردكلا الو ىلمَت

 جام بّتاك « ىم هب ضغبأف 5
 جال 5 نا ىَهْلَم

 جابصم َناَسَع ىِم مراصخلا# ب
 حاص اي ريِقوَتلا هل نيس سيشل

 خويفشلا ةيلحب بابشلا ةيلح هليدبتو ىابش ربكلا رييغت لاح ىف ةيفاص رخ نم روكبلا

 ع يوجع الو نايبتلا حاصفالا ىاصفاب ىتطلاخ ال ىا رخل ىنترماخ ذل

 نم ردو ادا نا ليغ ىف ذعلاا قسمت ىلا رش لالا قلن ذلقلا 113301

 ىنعي ءابلاب ايد املا ايلعنم 3 هلعجو ىبكم زال ىستكاو رصعلا ىلع قباس ىا قبس اذا قلس

 اوف كللخا الز سأك ىدبي نخل ال ديري ىالسلا تاسأكب دي ىل نستكا لو
 رسكب فرصلا ةعشعتشم فرص ىل أ ريشا ئاساكت نيساز اغلا ماهس تردا الو ىأ حادفا نيب

 ةلومتم ىلع نمظن لو :تجزم اذا اما ىا ةعشعتشمو رمل داصلا

 لبتقو مثعت ّىأ موقلا اهتحتارب لمتت اهنال كلذب نين رمكل فاصوا نم ةلومتملا ىلمت !دبأ

 ىا قتتدانلل لومتم لجر اوتلاقو لامثلا ةفصعح تالاب ىصعت اهنال,لاعتلاب كيت لإ
 نم ةذوخأم اهولعج مناك منلا ىف قئالخل لومتم اولاقو دومسحلا رمخلاب ةوهّيش مناك دومحم
 ناك ىنم ناف قرفت ىمتب ىعو باعلا قرفت تناك اذا اهنودمح ذأ 0 لامتلا

 قرفت عمجا ذل ىنعي_نزدكل نع لفغيو لهذيف ركنيل ريخل برشي رطاخ قرغتو نزح ءل

 بئاع متاش ىا ىال ٌحال نم لوقلا ظلغيو مولي ىا ىحلي رخآ ءىقب لب رمخل برب
 جباصملاب ىنع ناسغ نم مجيباصملا نيب 000 ءاحق هسأ ار ىف حال هبيش نا ديري

 :كامشا : ةرثكل غر ىحاص ىا حاض اي ريقوتلا هل قيض بيشلاو رابكلا ناّسغ نم
 ةريقوت هيلع بجو فيض بيشلاو قيضلا ريقوت ممتداع نم ناسغ لعج امل ىتيرشلا لاق

 نقو هنيمب ليس هيلع ىرج ىذلا جاجزلا مذ ىف هل مّدقت دق موهلا أنه لثم ةاعارمو
 رعش لبعد لوق نم |ذه نخأ

 اتيلزاَتلا ٍفوْيَشِلل يي طدع ليفي قيقا بِحأ

 رعش قيضلا )نه مذ ىف ىبنتملا لاقو



 رع
 سرا ماو

 ذئتيح فَّسكف ؛ هناكد ةلعش مَرْصَأ ؛ هُياكو تخت هلَّصَح

 , ناهدآلا 00 هب الج 8 , هزاع عئادبو « ةزاغلا راوسأ نم

 ءانمهق نيح ؛ انمهَف ىواولا لاق : ناهرُملا ٍروُنب هَعِلظَم ٌقَجَو
 ماس يل ل

 دعب هدوم «انفراد 8 ام 3 دم . انج دأ يق

 هصّييا < 2 - را 1

 لا ا لل اوم عد أ

 مظن ء دشن افنأ ديدات ىانو افلم دفنأب

 1 نا د ا ع

 نال نم لرد انف, انف :نيح انمق , هعولط ئا هعلطم . قمكىا كلج "ةرقلا
 بهذو رفن اذا !دودنو ادادنو !ٌدن ٌتنِي ريعبلا لن نموه امم ٌنن ام م ىلع مثفلا نم ىاتلاو

 برش ىأ ساكلا عاضترا _ نطفلا وهو سيك ع مج سايكالا سايكألار اذتعا ههجو ىلع ادراش

 ىنعمب ةبرأملاو برأملا ةرافح ذل برام اهسفن نبل تبرش اذا زنعلا تعضترا نموه رمش
 الا نا امكاهب دوقعم اهبحاص بلق ناك ةدقعلا ىهو ةبرألا نم اهلصاو ةجاحلل و ةبرإلا
 | امل لصالا ىف ةحوشلا ىهو ةجاح اهوهم مهارت ذأه لجرلا مازح ىهو ةضرغلا نم

 00 نتلللاةرافلل اما هيب قلعتت امن ةكرملا عيومن:هيق 0 تّيقتت
 َى غلاب ةانعف هنع ىح اماو ماركالا ىف غلابو نلظلت اذا ف ى قحتو نلف ى ىف> لاقي

 كل فا 1 0 تلم اكل كلذ لك تلح اي. هانعمو .برعلا لاثما نم انهو دع لاوشلا
 نقرا قلص لجو قهف ربك كلذ قوف ءاعّدالاو فرظلا ردق ةزواجي ىلصلا | اغلص هفناب مم
 ل حارا عج قافلاو رمقلب لالا حارلا حارلاو حارلا نمب. . ةمايكتلا فرظلاو 1
 )الكل قي ةرراجا ةنقو», « قيتعلا د تلا كب دع | تحس مر! تكتل
 لكيقو ريزهورتغ ءلثمو نحلل نضلا ماقم نسلل ةماقا مذلظلا حابصأالاب دارملا ليق :حايصا

 يلا 1 لهل حامالار يظزلا زون ىلإ قسفلا ةياظب نم هلاقتناوههابتتا,حايصالاب ىدع
 نم امهيلك نال داوسلا عضوم هعضو رعشلا ةرمح عصلاو 000 ىايصا ىتيرشلا لاك

 0 شيلا نم نيقلا نام" نه كع:هلخ نابسلا ةيلح



 ى يرش --

 لا ا

 ولو مكردَدل ةئزو , مكرؤع قفو هليسم ردع اتنث تاليف

 د ةياكملا 0 ا اخَع رفح نأو رس

 60 مصاص 0 م ا

 تتكستتساو « هرخجب ىف مَع رجع نا تاير

 لازمِتسا ىلا هل ةّيورلا لاقثتسا نم الحم . هول ايه

 لاقف ء,هنم ٍلعَتلا ءاغّتبا ىلا دب وربَتلا مب نمو , هنع ةياورْلا

 تحوي طماعطلا) ف جملا ةرنم :مالكلا ىف َوَحَنلا َلْرَد ىذّلاو

 مكل ُتِيَقَش الو , اسارَم مكنلتأ ال ,ماغطلا ٍرْيَاَصَب نع هعلاطَم

 قبَي مف مف ديب مكنم لك ىَسَتْكَيو ,دي لك ىَلوَحت وا «اًمارق

 اًهف « هب ةأَبُح هيلا َدَّبتو هيكل َنَعْدَأ ْنَم الإ ةعاتجلا ىف

 نم لخدا اذهلف سنجل هيف ماللاو ىلالا نأ لع نأ انه بجي امناو ةعباسلا ةماقملا ىف

 فدر اذا لاق كلئاف ناكف حادرسلا َنِم اًحاَدَرِس 0 هلوق ىف اهكهيلع لا

 قم ليقف جرو لضح .ةلج ىا نمو ةعتا سنجر ىا نه انفيشص راسو, نرتلاب ىددلا

 ركذملا ددع نم نانثا ىرهوجل نع ةرشع اننث نينوبغملا ةلج نمو قمل سنج
 ةموصخل هدا مكسر ةنزو ىلالا ىذحب ناتثت ىرخا ةغل ث تتوملا ىفو ثثؤملل ناننثاو

 لجرو ةموصخل نديدش وهو ددللا نهب ّنلا لجرو دودلو دال وهف همصخ اذا هتك هال نم

 نونلا هيف اودازف لا هلصا نال 5 دوتلا رم نلا لثم مصخح ىأ ةننلار ةندلب

 هيا عمج ىجاحالا هيجاحا نم هلصا ىلا داع نونلا تيذ اياف لجرفس ءانبب هوقشيل
 نم نفوخ ىا نلاه قذللا نوعاستي كى اهيف س انلا جامي ىلا ةقلعلا ةيلكلا ىفو

 نطقاست ىا نلاهنا امل 0 ا رو اسم

 ةقانلا نتلاح غلوق نموه كلج ةرشع ةيداكل ةماقم لا حرش ىف هنايب رم دقو تّدبناو

 هرعل انمحامج نيستساو نرمتا ام ىا ةلفخلا كلذحو لمحمت مف لحقلا اهبرض اذا الايَح

 نمرجتو امَرَب هب نمرب لاقيب هب مريتلا ىغب_نمو دايقنالا ملستسالاو ةهيمت عمج مئاقلا

 نلُخ دقو هاّيا هكلم اذا ءىقلا ها هلوخ ني لك ىلوخت وأ مظلا غبلاو هْلِلَم اذا هب

 عار هيونعي امرءانلا هنان نح هيفتم ,ىا' هك ةايخ هيلع مايقلا تنسحا اذا لاملا
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 تس تالت دار
 ,لاضتلل ْمْيَبَلَتَو « لازت ْمُثوَعَد ذإ اَمَأ لاقف , هتارابُم ىلا طارخلاو

7 47 
 ٌُقرَح هيف ايل منو : بمخَع ُنْرَح ممِش نإ هَ اف

 ءآاه ٌةَّيَأو ؛ مزالم عككو ؛ مزاح درف نيب دّدرَتي مسأ ا : تولخ

 [كقدت ا كار ءلشنللا فلفاو# لفتلا تطاسأ تكلا“ 1ذإ
 اًدَبَأ ٌبوصْمَم امو « قماح نأ ريع نم «لماعلا ُلرَعَتَف ئيسلا

 نم ّلَحآأ ناضم ىأو « ٍفرَح ىّوس هصفخي ال ,« نرطلا ىلع
 امور ةودعو ءاسم َنبَب همكح فلتخاو م ةقاضإلا ىّرع

 كغ ردم ةسوكفم لجيو هرب ةرحآ_لصتي ىذالا 0 نهال 9 هل

 0 ءاركَم ٌمظعأو ؛ اًرُكَو هنم ُبَحْرَأ هّيْيان لماع ى
 عقارب « ناركألا سيلي ٍنطوَم ىَأ فو ؛اركدذ 0

 ظفح بحي َنْيَأو «لاجرلا رباع لاجل تاير زرمتو « ناوسّدلا
 ةقاضتساب الإ مهْقَي ال مسأ امو «براشلاو بورضملا ىلع ”بئارذلا
 , مازتلا لوألا هعضو ىفو « نيترح ىلع هْنِم راصتقإلا وأ نفك
 ىف هّيحاص ّصَقَت ؛ نوُملاب فد اذإ فصَو امو مال ىاتلا ىفو

 ,' نوهلل ضَرَعَتو ؛ نوبزلا َنِم َجَرَخو , نودلاب مموُصو , نويعلا

 ىف سرفلا طرختا نم هتاراج ىلإ ةعرس ىا هتارابم ىلا طارختاو حل ةزواح ىا طارفا
 هر دكت دافي اودارا اذا اوضاع عنا هلضاو .قاؤن كاعد, ىالازت مقوصد ذا ١ ميف جل اذا هزه
 ىلعاب ميدانم ىدان لَو انما ىلع مضر حو ةزرابملل ميييهتو برضلاو نعطلا ءانباب برا

 اذا 0 ب نلافكتلل 0 3 0 نرق لح لزديل ىاعي لازد لازن 4

 هب

 نودلاب موقو 7 0 8 0 ٍصقن_ىأ لخ ىئا لبا كا ةوردل فاسأل ىرع نم

 هتقيقح نامبو نوبزلا ىاعم ىف لوقلا مّدقن نق نوبزلا نم جوخ هنهق رّدق اذا هموق



 ر 5 ع ندص آ تع ع

 0 ٍقاصتنا ىلع تمزع دق انا اشو
 2ص 5و ر بار 5 نم 2 مدع ص 62206
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 , ةيوببس هراتخأ اه 2 5 57 يرتب مسك , اعلا

 ,ءعفولاو بصَمل ,كرع عملا ءارأ ذّدنيح تَبَعَشَتف
 90ه 5

 ة 0 ةقئاط 0 دارا ف انها قرف مداح
 نص فاس | تح سح [2ح

 ا 0 ' ةفرعم ىد م ىدبب 1مل كلذو ناطقا

 د بنصر 0 ِتَنَكَس اذا ع , ةَفَش تنيب في

 ل 0 6 0-8

 كابا قف ل 01 00 عضر 0 هنإ :.كلبلع

 ٍنوذحكلا ريدقتلاو ءرامضإلا ٍيالتخا ٍبَسحب مكلدو ءامهيِب

 ,هتارامت ىف طارفإ ةعاملل َنِم طرقف لاق ءهرامضملا اذه ىف

 مو ويلا نعب ىنعي لدعلا يلطل ماقتندلا ىاصنتنالا (قاستنا ىلع بلغونقتنا ىأ 0

 مرصلا امرص ناو ىت لّعفُي ام لثم كب لعفا لب نارجتلا ىلع ربصا ذلو مظلا لمحتا ذل
 ةرافخأ امب قطن راتوالاب ىا ىاتملاب نباعلا ةعيطقلا مضلابو عطف عطق ىأ مرص ردصم متفلاب

 ريسفتو ربنق نب ناقع نب ورمع همسأو بعك نب ترآل ىبل ىلوم ىسراف وه هيوييس هيوبيس

 ملججاو ةحار سانلا بيطا ناح هنال هل بقل وهو حاقنلا جر ةيسرافلاب 3
 نيتذلت هتعار بيط فعض ىذلا ةانعم ناكو حافتلا ةعار هيوبو نيثلث ىنعت ٍِس ليقو اهجو

 ةياملازواج هنأ ليف اهيف ًاشنو سراف لمع نم زاريش ىرق نم ةيرق ىهو ءاضيبب دلو ةرم

 بافطسالا زاريش ىف ربقو عبرا ةنس ليقو ةيأمو نينام# ةنس زاريش ىف تام هّنس ىف
 ندلغل ناعم لاقي نارتعلا ىارحاترإا ]دنس اذا و ىرسلا بارطضاو حالا

 قاقلا بصنو لؤوالا عفر زوجي هنا ديري ةلدابملا ىا ةرياغملاو دسالاو دعرلا ةرحيزك ةرحجيز
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 د ا

 د ١ سوس اسال :هيهَتشي

 لا در اننا كك ا جل اا

 , هطاسبنأ نم ىوَرْنَك نحو « مظلاو ٍرْثملا ٌرْياطَل صْفَي نسْدَحَو

 000 : برلا انيداش ع 0 لك ؛ هطاسب نط ىرَبْنَتو

 مطن ,ثرطخلا
 3 2 2 24 أ 007 أ - 2 ر 2

 نارا ىلا يح ادجاالو 0 ال هايس

 نرتلا ورا غلبت تداكو ىرِبَص ٌليع 2 كيلع تريص

 هانعمو ٌرقتساو نكس هيلا ّنمطاو هب نامطا سولجل انب نامطا ايلف ىرقلا نموه ىرقيو
 انه هب داراو عاجتلا لصالا ىف رمذلا رمذ انيلع لغو ىسولجل ىف اًنكسو انررقتسا امل انهاه
 لكادلل ذلا كلذ نوكي الو نذا ريغ نم لخد الوغوو كاغو لغي لغوو نانكل نبات مش هنأ

 علب و موقلا 0 لخادلا وهو ماعطلا ىف ضشراولاك بارتشلا ىف لغاولاو رمكل براش ىلع

 ىلع اههجو ةنسدل ! ةأرملا سّبعت اكديلع انهوجو انسّبع ىنعي بيشلا ديغلا مت ةانقهتف
 لع انهلنسحو ةقيطل انيترمي ىلا ةأرملا صو ءاديغ عج نيغلا ةروصح انفركو بيهالا
 همتج لاقي هرعش ضيبا ىذلا لجرلا وهو بيشا عمج بيشلاو قنعلا ةليوط ىهو لامكلا

 رعش نيبع وبا نشنأو هجولا جاك ىلإ هجيلاعبخ لجرو ههجو ىف يدا همتجو

 0 هلياوَع هنت ْمَل ينط ءادانب اًنإق و رمت ّمَأ انيِهعْجَت داق

 2015 237 . ءلكرإ هلفاوعب ىعو ةهيرداد د. ىلا .نا اكاد انب نئيل هنا دارا قابيعلا لاق
 كسملا ىهو ةهطل عمج مئاطللا مظنلاو رثنلا مث اطل ضغي هطلخ اذا هبوشي هباش نموه

 يرو راهثلا رو بيلا لدحت ىلا ريعلا ةهطلا ىرهولل لاقو ىلع ىلا نع ريعلا ىف نوكتت

 اهيف سّتكت ةاطرأ فصيب ةّمرلا وذ لاق رطعلا ءاعو ىف ليقو ةهطل نيراطعلا قوسل ليق
 رعش ١ ىقحولا روثلا

 ِبَقْنتَو اَهيِوْحَي ِكشملا مئاطل ُهَنَّمَعَت راطع َتْيَب اهنأَك

 طاشقنالا ع .ارانالا تصيقتو نعقجا ىا رانلا ىف ة:سلخل نتوزنا .ضبقنن ىأ نو
 انهاه ديري ءل ضرنعا هل ىريناو جارخالاو جاعز الا نع ةيانك وه هطاسب ىل ىريننو

 نيسحرم ال نإ نيراتالوء نيئازغلاب لئاقلا مصفلا. ىا يرغملا . همالك عطقلا رداين



 ل سالو ل

 0 ىلا ؟ جورمملاب ىهجلت' نأ لع( نوم حابطصإلاب َمكَحو

 رطاوخل ٌكقصتو ؛رضاونلا ٍِضايِرلا ىف رظاوملا رست ' جووشلا
 ةيذَج ىام دّدكو  ًةَّدع روهشلاك نكو انز ور ءرطاوملا ميَشِب

 اهريهازأ تعوشتو ,تَتيْزأو اهقرخز ةخكأ ةقيدخح لإ 06

 ”رمسلا ءاقمشلاو :نريرمتلا ا انعمو ؛«تّتولَتو

 ام عمت 0 ىرَقَيو , هيهّليو عماسلا ٌبِرطي ىذخلا ىناشلاو

 00 ع و اح 0

 انموي نجد نقو ءامسلا ميغلا ساب ابلإ نجدلا ىرهوخل لاق هب ىهن ردصم وهو ةهظلا هلصاو

 ذامدنخو حوبسصلا برش اذ ذأ ميطصا حايطمالاب مكحو انوجدو انُجَد مضلاب نجدي نجدي

 لاق ةهنذج ىقامدنح اه 06-5 لاط نييخاوتملا ق ةرئاسلا مثلاثما ىنم ةدوم ةمهذج

 انا لوقي ناكو ادحا مداني نأ نم هسفنب 0 ناكو كلملا شربالا ةمذج وه نيبع وبأ

 نقف قاح ليسا اههل بصيبو يا برشي ناكف نيدقرفلا الا مدانا نا نم مظعا

 امدق اهف نيقلب نم نالجر ليقعو كلام :دجوف قوطلا بحاص ىدع ىنبورممع هتخا نبأ

 قح ةنع نيعبرا هيمداتمابطسا اهنا لاقيو اهاعو شاع امةتمهدانم اراتخاف اههيكك هيل
 هيخاو هسفن ىف يوبريلا ةريون نب مقم لوقي امهيفو ل

 رعش 2 ةريون نب كلام
 زاك مذدم ا اَعَدَصَنَي نأ ليق ىتح رْفّدلا َنِم ١ ًةّبقح ةجِذَج َقاَمْدَنَح اًنُكَو

 ش ا ل كين رمل نمد لش اقلاع نايا فر

 ىلا ريبقي انعاقجال انقّرفت ىأ انقوفتب قلعتي نا زوبي انج لوطل ىف مدللا قاويملا نع
 نبرمحج امههب لثمت هنا ىورجو ىلع ىنعمب ركل نوكيا نأ زوجكو عامجالا ةهيبس قرغفتلا ها

 رعش ىلذهلا شارخوبا لاقو باطقل ىب ديز هاخأو هسفن هضر باطل
 لة و هي ا كلل تليف ىرتكرتت نأ ملغ لا

 ليل نافص نم وهو سومتلاب اهفصو امناو رمشل ءامسأ نم تيمبكلا سومتلا نيمكلا انعمو
 رارقلا مدع اهبره نم نا داري نا لقحو نايبلا ءاياع دنع لييفقتلا باب نم وهو اهتّدشل
 دانسالا نوكي نّئنيحو هتقصب نفصو هسامت ىف يبسلا ىف نناك البو سومت هناك اطاشفو كاعز

 صج لاقف كلذ ىف هل ليقف ةحارج رثا ههجو ىف فر ءاقوظللا) ىف !دحاو نا: ىككو ايزاحي

 5 ىا ىدالشلاو ءاملا ىنعي كب صج ام بهمالا هب نتنرق ول هلئاس لاقف نيمكلا ىل
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 ك1

 ةّيعيطقلا نورشعلاو ةعبارلا ةماقملا 0 0 5 5 0 ا

 ”كفرلاا 5 ىف ”عيبرلا ةعباشب تورش لاق ما نب ثرادلل كح

 ناو نم ْوِحْبأ م « هراوثأ و 0 مدل ٌةَيِنف
 9 هك

 كتع 008 انكو هاون تان 7 ىغيو رهام لا عيبرلا

 , ذاذتلاب اند َدِرَفْنَي 0 ناو , دادبتسإلا رظحو ,دادولا ظفح
 9و © ل نمنع مس يف ]ل

 0 و امتو , دهنجد امس موي ىف انعَجان مداقرب ولو نداَمْسَم الو

 ابئاخ عجرو رظني وهو هنبأ كلملا ميزف ةوخا اذه ىبالو ىلبي لل قوط ردغلا ناو
 لاقو سيقلا ٌىرما ةثرو ىلا اهعفدف مدوملا عوردلاب لءوهملا ىفاو مسوملا ماّيا تلخد اماق
 رعش كلذ لنع

 اكيفر درا ندع اعاذإ ٠ نإ قودقلا ندب تيفو ظنك رفا
 ملاكي توتا انزال .انيمحل اتش ايداع كا

0 

 راَرَج لْيَللا ٍداوَسَح لْقْمَع ىف ا قال ذِإ را

 نيرشعلاو ةعبارلا ةماقملا حش

 ويا وهو ةالومور وضم ا بجاح عيبرلاو ذادغبب ةفورعم ةلحم عيبرلا ةغيطق عيبرلا ةعيطقب
 روصنملا هعطقا ناكر ناسمك ةورف ىإ نب هلا يع نب نمحم نب سنوي نب عيبرلا لضفلا

 خركى م ةبيرق ةلع ىو ريثك نارمع هيف واس قا هخما ىادلا قبو هانبف قارعلاب |نلب

 ناديعلا ناوصا نع ىأ رغازملا تاثر نع عيبرلا ىلا نيسنف ذادغب ةيبرغ ىلع ىف ذادغب

 نستسا > ىتلاب نالف رثانتساو رطملا لقا ذاذرلا ذاذرب ولو رتانسي دلو انفلاحت ىا انمياقن

 ميغلا نج .نللا ههغ عفترأ ىا هنجد اهنا نازففلا هل ىجرو تام اذا نذلفب سا رثاتساو هب



 طك 00 كك

 را

 ا 1 1 تلح كلا 1 ؛ عكس 3 ىرذتلا

 ءىوت ل هللا برق ال لاقف « روض نب ةاداجي نعاس 0

 هتدع 9و هو 02 وع

 وما تُعد الو درك نم َّحَشأ تلواز اف «, وك نيا هالك الو

 عقب نأ ىلا هيل قب تلال 5 ةمرح الولو ؛ :ركَم ص

 0 ةنيدَم هيلكف 0 1 د 0 تك د و

 دس اساس 0

 تقف د انقذو 534 ام تقتأ ف أ ىلع يدقاسن تان

 ال نم َةَدَقاعُم هّتدَقاعَم مام نب ُثراخل لاف ءِدَّكَبلا اذهب الح
 0 و هدهد

 ونيل قو ام هل تيئوو ا

 عكس مكللا كلان عكس نيا ةغلابلل دّدش ظيلدقلاو سيلوتلا# سيبلتلا نّبلا ١ ىرتعم ا
 نعو ء وقل ريع نى لكس اهلقو يفنلا نبعلا ليلنلا ليقو ميلا عكللاو هجوتو بهذ ىأ

 عحلا وهف ةعاحل ةعاكل عجل دقو ّعْحَل ئَوْذ اي نينثأللو كل اي ءادنلا ىف لوقت ىرهوجل

 ىأ هروط ىزوعنل عكلا نم لودعم هنال ةفرعم لا ىف كَ فرصيب ذل 1ك ةأرماو

 متفلاب ركنلا هتلواحر يلام اور را ةركن نم كشا نلواز اف هردق هزواجتل

 ىا نمقعا لطبت ىا ىتناكم طبحتو فىعمب اهه ليقو ركملا مضلابو ةنطفلاو ءاهدلا

 وهو لءومسلا نم ىفوا لاقي ءاقولا 'ق لقف لءوعلا لءوعلا لءوعلا قواك زان ىا ذاح نضق

 سيل هنا ديرد نبأ نعو زهه ريغب لَوَمَب ليلخلل ءاورو عفترا 0

 جوردلل دارا املرج ىب سيقلا ارد هتافو نمو ىدوهيلا ايداع ىنباوه ةزهح لاق ّك

 كلم ةازغ سيقلا ورما تام اهف اضيأ دا نب ةمَحأو اعورد لد عملا عفر عيد 1

 خانم م نصف نباح ةرتظ عم نامل انيا تخاف لدومتلا هتمؤّرقف ماغلا كولم نم

 نمو ىتع نبا نيقلا رم نا نيلع دقو ىدي ىف كنبا !ذه لاقف هيلع فرشاف لءوهسلاب

 حمُج هلجاف ىنلجا لاقف كنبا نحبذ الاو عوردلا ىلا نعفد ناف هتاريمب قحا اناو قريع

 قرشا حصا اهف هنبأ نقنتسيو عوردلا عقدي نا هيلع راشا لكف مهرو اشو ةءاستو هتيب لفأ

 عناص ننا ام عنصاف ةنامأ رفخأل ننك ام ليبس عوردلا عفد ىلا سيل لاقف هيلع



 دل ماا د لا

 َيِرْشَتْسَي وا « هّيَهَل كَحْلَيف , هّمَصَع َدِقَمَي ن ١ احا تلقت

 ءاهرلا ىلا َنآلا ٌلَحْرَأ ىِإ لاقف ,هّشطَب كيلا َِرْسَيِف  هّشيِط
 , هسلج الخ دقو يلاولا ُتَرَصَح الف ءاهّشلاو ُلْيَهْس ىَتْلَي نو

 | ةرغدلا ديو « هلضقو ديز بأ فصَي َدَحأ , هسبعت كح

 ال تْلَقف ؛ تسلا هراعأ ا تسلا كلا كتدشت لاق مث

2 
 ب © 9و نه يدع

 كاك 05 1 ةيلعو ىذلا تح لاك ,«تسدلا

 الو ' بيرم مق ع قرع ام هللاو لاقو ةءاتنحو تركو

 د2 ت21

 هلا نسل اكشا نب ثعمت ام نكلو ؛ بيعم فيشكت

 :ديرفلا كلذ ٌةَينك اف اقل نإ ها ا ةايوفاو ينلك ام

 رئاسلا لثملا نم |!ذه هلوق لصاو عطسيو دوعلاكريدنتسي ىذلا رابغلا وه ليقو باعلا

 011 عدا دن رات لص اذا سنن لدشلل فرصتي اراضعا تيفال نقف اير تنك نا
 اهّرحب مومدلاو رانلا هتحيل لاقي هبهل كحثليف جاوما اذ ارحب ىا اراّيت ىفداص ٌنهاو
 اذا ىرشتساو رسحلاب لجرلا ىرشو ةفخل شيطلا هشيط ىرشتسي وا ءهتقرحا ىا

 ا تيد تسملاو رضقلاب:اهرلا اهرلا ىلإ, ايضخ راطتسا, اذا ايضغ ئرهو رمالا ىف مل
 ناب اليهس نال اهواقتلاو امهّءامقجا دعبتسا اصنا اهسلاو ليهس قتلي قار ةريزجل

 نبع نب ليهس ىف ةعيبر ىنأ نب ها دبع نب رمع لاق نيك ىرت للا اًيرتلاك رياش اهسلاو
 برش نيح اههعامجا |!هعبتسم ةّيما ىنب نم ةيلبعلا اًيَرَتْلا هةجوزتو فوع ىنب نمحرلا
 زعم ١ 'اايعل ذاتمنييفلا

 ِناَيِقَعْلَي قْيَكهَللا َكَرْمَع كيم ايرثلا جينا 2
 ٍناَسَي ٌلَقَمْس اذا ُلْيََُ تيلعتسا امااذإ ةيباغ ىف

 ناكلار ناادللا ىعما لوألا تساللاو برعم ئدراف نسدلا ىلا نسدلا هراعا ئذلا ثلا
 باخ اذا محالطصا ىو رامقلا نسد ىنعمب ريخالاو لوألا لثم نلاثلاو ةداسولا ىعمب

 ىأ بير ىذ لجر ىقكى ا بيرم جف ىنسدلا هيلع مت ليق زفي ملو مهدحا حدف
 نع ةعلسلا بيع ناقك ع يبلا ىف سيلودنلا سلد بيع ىذ ىأ بيعم قيشكت لو مم



  7١ايل 1 2501

 هفك ءامإب ىَقَقوَمْسأَو , هِفرط ضاميإب ٍنَرَجَرَف ؛هيلا َقرْعَتْسأل
 كمارم اك ىلاولا لاقف « قرصنم تاو 4 تيت , 5

 اه تح ادع

2 

 يتيحاصو نسينا هنإ لاقو ٍيَشلا هردتباف « كفاقم ليتك

 ؛” بولح ىف ىصخحرو حسينا لوقلا اذه دنع حاستف « ا

 ,نيعلا نم ٍباصنب امِهَلَصَوو :ىتعتس اهييلخ كنار
 د "تع (0

 ؛ فوخكلا ردرسللا لالظإ كل « فورعم اب راع نأ اهذهعتساو

 َقرْعال امهّمعبَتو هيدا ركشب نيديشم , هيدان نم اضّهنف

 ىلا انيَصْفأَو «ىلاولا م انْزَجَأ اًهف ءامماوُجت نم دوت ءاقاوتع ع ب اعل
 ؛ هتروح ىلا ابيهم ؛ هتروالَج دحأ نَكَرْدأ , ىلامل ءاضقلا

 0 لال 0 هناظأ ام ٍجيز أ تقف

 2-9 ا 0 ني سس

 1 نا قّياص ودع ”ءئاصغإ تنال ا َّنأ 7 ,هبْلب

 رملو ققق ببس قال ىا كماقم بيس اميال»و هءوصقم ىا ةازغم .. اهرلمم بزه لفجاو
 اتزواج ى!انزجا ”يسناومب ىلا :سيناتن  ةهقاؤ اًييالاى امو اةراظنلا نهد اك نفح

 ةعرسو هيعس لش ىهو هتزولج كلذب ىّهم َطْرّشلا وهو زاولج عمج ةزوذلجل هتزوالج دحا

 ىلا ىا هتزوح ىلا ابيهم ءل رقتت اذا رمالل لجرلا زلجم لاقي ةريمآ ىدي نيب هفيفد
 وا فقتل اهب حاص اذا لبالاب ىيارلا باها غلوق نم راعتسم هاعد !ذكىلا هب باها هتعامج
 رعش لاق عجرتل

 ٍدِبْلُم ىلكأ ِتاعْوَر ٍلَصُح ىذي ىققَّمَنَو بيهُملا ِتْوَص ىلإ ٌعيرت
 ةردك ةرمح ىذ ريعب نم هفاخت ام قتلم رعش ىذ بنذب قتتو ىارلا توص ىلا عجرت ىا
 نم لبالاب ىارلا ةباها ليق ىلبقا ىا هلثم هو ليخل رجز باهو هزجع ىلع هينذب براض
 لهل ةوايغلا رباك ةوابغ ةيزاجلا ملع هيف ءابلاو اهايا هنم فيوضفلاك هنال ةبيهلا هنال ةييهلا

 ريخن ىلا جيرلا وه راصعالا اراصعا نقال هحير نأ معيل هلقعب ىعلو ىا هّيلب ىاعلتو
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00 0 ' 

 0 0 5 . هوُوش 10 :ةكرشأ نأ 0 َىَقلا

 ل ٍشْيَعلا ومحو : سبع تدوتلاف الام أ ْنكَأ مف

 امهلاقمل قرف لاف «ةَراذ هب ٌروظت ال ٍقْيَبَو ءةراء هذه قرب نأ تح
 امهصاصتخا ىلا ابّصو «ىلايآلا رّمِغ نم امهل فاو ىلاونلا مل

 اموُشَتُم ثنو ىوارلا لاق « فارصنإلاب ًةراظنلا َرَمَأو , فاعسإلاب

 نكي رلو , همسو تنياع اذإ دلع كغ لحل عشلا ىارم:لا
 اح نا سس 2

 تضوقت اهلف , قو وماذاف جرفي الو ,هنعرفسي ماحّزلا

 ىدعللاو حيز ىبأ للف اذاف ةدهسوت .  كوقولا لفحأو ؟قفوغصلا

 ا 2 9و هادم

 , هيلع ضقنأ تدكو .هانأ اهف هازْعَم خّيَنيِح تْفَرَعف ؛ هانت

 حاضتفالا قوتل مصلا نع ىا ” سالطضالا نع :ءىفلا نم: تقلتلا عورلا كيم: غل غور
 نلقحا اذا انام مهنأما م وقلا ننأم نام ىرهوجلل نع هتنووم لمحمتا ىا هنومأ نأ ةحيضفلا ىأ

 لام وهو نأش 5 دا هنووش ىاراو مهنوما مهتم لاق زمهلا كرت نمو مهننووم
 جاضيا لاقيو هتببص اذا اع اذا اع همنا ءاملا نكت نم قزرلا ٌبصي ىا مي ريبكلا رمالاو
 ىِتُح اموشتل نوب شيعلا وشحر عمدلاو رطملا كلذحكو قوف نم لاس ىا امتع عن ءأملا
 دع.« ١١ ليقع نبا لاق ةيراغ «نح ىيابلب فا ةراع هذه قرب هب

 هلكلا وه ىلا ِرْمّذلا عم هكر, ةراق لااله قلتأو قاحتف
 شغت ل ىا انارج رطق دلو هنموندا ذل ىأ نذلغب روطا ال لاقي ةراف هب روطن ال ىنيبو

 ةيانح انه هلوقو اهتانف نم اهعم نتما انم وهو رادلا راوط نم انلوح ام برقت لو اننحاس

 اعل ىواو كتبو ن اذرج ها رثكا ءّدض ىفو هتيب ناذرج نقّرفت هلثمو ماعطلا ةلق نع
 ةيوأمو اهلبق ام ةرسكل ءاي واولا بلقب اضيا ةّيِإو ةّيْوَأ هل ىوآ اناف نالفل تْيَوا امغمحر ىا
 اعلطتم ىا افّوقتم رهدلا تداوح نم ىا ىلايللا ريغ نم ٌقرأو هل قرا ىا ةاوأمو ةففخم

 عمج فوقولا فوقولا لفجاو تقرفت ىا فوفصلا تضوقت ىشكي ىا هنع رفسي
 1 رعش سيقلا ورما لاق ققاو

 لمَ ّسسأ كلهت ال نولوقي ْممِّيِطَم َلَع بخت اهياقوقو 2)



 دك 011

 طرتشا امو َتطرَتشا اهْرَحَأ ولو اقولا نا
 اتلعسلا 2 0 0 كندي 0

 طّمَشلا عَن د انش ميم رشا داخل

 6-2 95 هو يدع هد 52291072

 هزكرمب لجرلا لخاو ةلمخل تءاس اذا ةلفنلا تلخا ىرضوكل نع تطرتشا امب لخاآ ولو

 هنش هزل طمن ىف اّرل ةرهاعلا ةماقملا حره ىف ططقلا نايب رم ططشلا نمر هكرت ىأ

 ءىتلا نم عونلاو ةقيرطلاو طسْبلا نم برضو ام شارف ةراهظ طفلاو هنايب ّرم دقو هقصلاو
 اطالبخا طمقلا طصلا سغت طئقسلا# ءاعو طملا لبق .حدرولا لح رطب تر
 صقني رسحلاب لجرلا صغن لاقي ردكتلا ىإ صغننلا صغنلاو دوسالاب ضيبالا رعشلا

 ىرضوجل نعو ترلدكت هنشيع نصقننتو ةهرّدكش يعلا هيلع ها صغنو ةدارم مي مل اذا! (ضعت

 رعش شفخالا سقناو درع ءاج نق

 اًريِققلاو هلا اذ ُتْوَملا صَقَت 5ىت َتْوَملا َقِبْسَي تْوَمْلا ىرأ 3
 ام هو ىلاعت هلوقكو ليز بهذ دقف ليز امأ كلوقك |نهو رامخالا عضوم ىف توم ا رهظا

 ممضب صخُت ىوري دقو ةرهظاو مسالا كد دوالا عجرت هسا ىلإو ضرالا ىف امو تاوهبلا ىف

 طخب ةطوبضم ةملكلا لبق اهس دقف نونلا ٌمضب طمتلا صغن ىور نمو ىزّرطملا لاق نونلا
 دارم لا لوصو نم ةعنام ا ءايشالا نرفلا ضم ضعدلاو انّيب: اطيض نونلا شب. ىروردا
 للا لصلا ةضنضن ضنضني عاتملا نم ىدرلا كيرلا اطعملا طقس مرا تندجو

 ىف ىريرشل لاق هحّرحو هجرخا هناسل ضنضنو ةعسانلا ةماقملا حره ىف هنايبّرم ةهكل
 ةيتيعا خف: لجرلا قلع لكلا ىزاعلا دل قلبعو ضانضن ناسلب عدلت ةنماثلا ةماقم ا

 ام وه ليقو لكلا هدوسي ىذلا اهنافجا نطاب وهو ىنيعلا قالح نم |نيده ارظن رظنو

 نم نأ كلذو صخقلا وهو للطلا نم هلصاو فرشملا لطملاو ةلقملا ضايب نم نافجالا هقطغ
 نيعب ء ىف ىلا رظني هقنع ّنِم اذا نالف لاطت هنمو هيلع هللطي وا هثاكف ءىثلا كغ قرخا
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 20007 مت

 تف كاري نمع :>جوب ىعَتِسَيَو ؛ هللا 11 اق قفتُيل تدل

 ا فلا لاكت . ةياركحإا ىلا تقو هماهتا نما ريشا اهي
 هتارفك تولب دقو ؛ ىنقث هب قّلعَت وا ا أ

 هل هل ها

 لاو ىنفلا هضرتعاف « عينشلا قوقعلاب هنم تينّمو « ؛ عينصلل

 لإ ةْنِطلا ٌقيقُحَتو ٠ 0000 موش جالا ن دإ اذه اب
 ا 000 ساس نال 12 نال سن

 تبحر فمجا وأ ؛ ةريرج ترَتقأ ىنبهو ؛ ملظ *ىِرَملا ثانعأو

 ل1 1 0 كسفنلا تدشلا نإ ركذك انآ !ةريبك

 م ا
 طئغلاب ةباصإلا هنم طخ اذإ كاخأ ماس
 طسق 1 انوي عا 1 يميفينعت نع َناجتو
 مَع مأ 7 ا ةدنع َحيِنَم ا

 طحت اذإ 0 نإ نفو ىصاع نإ ةعِطَأو

 نادنز اضيا لاقبو ء 0-5 نادنز لثملا لصا ةءاندلاو ةساسكل عضوم ىف !نه امئاو جوملا ىف

 نق ةطيرخ وأ ةنانح كقرملا ىرن نيبع وبأ لاق ةعقرم ىف نادنز ىناديملا نع ةعقرم 3

 ةريفج ىف سيل ء ىغلا ليلقت سنع لاقي امك انهو ايش ىنغي ال رقتسلا لجرلل برضي نعّقر

 نيفيعضلل برضيو ةسقلو ةءاندلا عضوم عضوي اضيأ |ذهو ءاعو ىف نآدنز هنعو نيدنز ريغ

 حرش ىف هنايب رم نانعالا ملظ ءىربلا تانعاو ظيغلا ةدش قنكل مول قنكلو ناعقت

 ةيانج هيلع نج ىا ةريرج هيلع رج ةريرج نفرتقا ىيهو ةرشع ةيناثلا ةماقملا
 نيسحا ىا نحرتجاوا بسكُي ىا هلايعل فرقي نالف لاقي باسحالا فارتقالاو

 اطوسق طيقي طّسق دقو قل نع لودعلاو رول طوسقلا مظ ىا طسق وأ | ىدعبا ىا ىاجيو

 طيغو اطْنَغ طيغي هلا طع طفلا ١  طيسقم وهو لجرلا طسقا هنمو لدعلا رسكلاب طسقلاو

 رئثاسلا لثملا ىلع بم !نه ءلوق رع نأ نهو اهركشي ملو اهرقفقسا صفا وهو حرفح

 ردوا ل كا ناو عضاوتو ىنا للذتف ف مظعنو زرعت اذا ءانعم نهف كوخا زرع اذا

 رعش ةوددعلاق هينقلا نم وهو هتمزل اللا رت نينق ءافول ١/ ٍنقاو دعب اذا ىا طحت اذا

 سعف هلا نإ ةوتاع ورح نأ ىولتعاو ىز انآ الا فنا قاف



 مالا 6

 هرْبِحب هُم ْنأ ْنُع ريخأو 550
 ِهٍرَشَت يكب نم دولا ىَط هنِم لو هرَشَك تاطىِذَلا حدا يم ل
 مورغت ا 2 ىريغو ىلع ىنج دقو م1 0 ع ناك ولو

 0 0 0 را ينتج 0

 لاقو ؛ 2 امهناككل ت تهب ٠ 0 ىلاولا اهادّشنأ انف

 اذه ّنِإو ,2اعو ىف نيّدْنَرلو ءفداهس 1حقرق امكن هللابب حشا

 ءانيقتلا) نم لقاك فاسلا  كاقنلا نأ ىناتللا هّرس ظفحي ىلقو ىعي هرس ظفاح وهو
 ىاورشت' ناط هب قأي ام مظعب ىا هربكب هيظعار قا هريكار »ا لدلك او لالملو مظعلا وهو
 فقشرلا ةرغث قشر قات كعلاو ٌقللا دش رشنلا هطسب ىا هرشن نعب نم هتأر

 هليامع ىا هيثتت الولو ليبقتلا دنع مفلا الا لقوا تا 00 ١

 هب ىناقلي ام ىلع ىنعي ةرماو ىرمأ ىلتخا عمر ىا هرمأو ىرمأ فيرصن ىلع هرتخبتو

 رعش رعاشلا لاق معلا ربلا نم هب هاقلاو ءافخللو رغلا نم

 ديو ع ء َتَلَمْم ام َنْقكَكَ 0 0

 رظني الو يي الو قر مهوب 0 1 دل ابق ا نم 3 7 5 لاق

 هنلزا قم قوما يد نم ئرمتملا "لاق ها لسا .كاثلزالمحدل جزلعسمجلا
 جرخ لاق كانا ءاكح اه ٍجنصلا هدم لاكثما نمو اهرفكف ةين هيلع هدأ معنأ لجرو

 جرخت لكر 0 أ ةراكاف اهوعيتاف تزّمو ترفغنق اعبض اوراتاف مهل نبيص 8 نايتف

 اركاب ترايقتلا اهنا لاق اتويس نم انعتمج مل سا بتع:اياهل لاق اهلطط يقنلاب" مهبلا
 ننمس قىح اقوبغو كليقو احوبص ىبللا اهيقسي لعج ةرورضم ةلوزهم اهرظنف 00

 رعش هل مع نب
 رِماَع آر بحي قال يول قلي هلفأ يَ ىف قوَرْخَملا ٍلَعجي ْنََ

 رُيارّدلا جاقللا نابلأ نمألا م ٍهبْرَشب تَراهْسأاَلاَهَل َّدَعَأ
 رِفاظأَو اهل باينأب هَثَرَب ثتكت“ انمااذإ ع اَهَعَبْفأَ
 رك ىلآ اًفورْعَم ُهْحَوَي نَم ءاَرَج ١ك ورغم ا ىوَدِل لقف

 عضوم داكي ال انه لاقأ نيلع ب١ 81807 نينقا أ نارا قراسلا ىف ؟لتماره تاهو: عينا زباط كر



 ب هوا -

 هه آخ آ#

 ةالقو :ايلكت ديشلا زربف لاق , ةيعلاكرفل انأو , حعولا ٍنالخاو

 كف كب)  قّسنلا اذه كعاتنت د اننب ايراجتو ءايلَصَم تقلا

 مظنف ىو ؛ قَسَتَأَو ِتايِبألا مظَف

 هردَعل ةايسلا َفْلِإ نرداغو معظنفتل قرب َك ىوح 0

 مرج هديحت رقالا ا ىضرأو يار نوخ ل هنم قّدحصأ
 مدرب 7 3 3 ج اىباذع فقل او ةهنم َبيِذَعَتلا 00

 2" 5 20 مه ع

 هب علوا اذا رسكلاب هب ىرغ نم ءب اعلوم ىا نيعلا | ىباتكي قرغم ءاعفي م نحا
 هذانو ايلجم ريشلا زريف هيسن هنأ هسفن نم ىرا ةءاسانتو كملاو خفلاب ءارغلا مالاو

 هل دسار نال كل ني شم .ةولدي ' ئدلا, كسلاور ةبلكلا ليخ نم قباسلا لجلا: ايلصم.يغلا
 00 2 11 نريعلا اكس ازا ناولش اهو: هلاعتو تنولا نيك نع, ام كاملاو قباسلا' ىولس
 وهو ىلا ةبلخل ىف لبخل لوا نوغلا وبا لاق ىرهوجلل نع اهجانن برق اذا كلذو اهاولس
 مت مطللا مث طفل مث لّموملا مث : حاترملا مث فطاعلا مت ىلانلا مث ىلصملا مث قباسلا

 نيب ىراج لاق ل اذه باصتتنا اتيبف انيب ايراجنو لكسفلا وهر نيكسلا

 .- اهلا 180, ليبس لع هيف, هلس|رو,ءامقنإلا ىف: هيحاض, ىراجر امهم, الك نأ ىنعم او
 منالا كيرضلاب قسنلاو تيظن اذا 8-2 نيسلا نوكسي قسنلا قسنلا |: 2 7
 يىارلا قسو مهلوق نم ىوتساو عقجا ىا قسّناو مالكلا نم نحاو ماظن ىلع ءاج ام وهو

 عسوتساو عسّتا نيعراطم لعفتساو لعتفا عوقو ىف هلثمو ىقسوتساو نقسّتاف لبالا
 ليقو داوسلا ىلا برضت ةرمح ةوقلو بيبح ٌبروا شر بر ىأ ٌبر ىعمب واولا ىوحاو
 ةرفص وأ داوس هترضخ طلاخ اذ ىوحا ريعبو ءاوح _ةأرماو ى ىوحا لجر لاقي ةفشلا ةرمس

 بزذحلا ىا روزلا ةنم قوصأ ةرغت ةقرعب ىوربو مقل ةقرب قايدوبع ئأ قر ىوح

 اراريوزا هنع زاوزاو اراروزا هنع زوزا دقو هنع لودعلا ءىتلا نع راروزالا ةراروزا فوخ
 رجلا ةرجن ةيشخ رهفلا عاقسا ضراو فرحخنأو هنع لدع ىععمب هلك اروازت هنع روازتو
 ددج ىا نجا ضشارعالاو كرتلا متفلاب رجتلاو نبعلا نم هيف عفتني ذل ام لوقلا نم مفلاب
 هلل يطال زو احب هتدز اداريهورانانع فدازب املك لوتيزوب بح هرتح



 م 02

 دع تالق حس لل

 حرش اهانّمَصو « هيلَحب اهناعِضَرتو ,هيشوب اهنايحلت نايبَأ ٌةَرْشَع
 انين 06 3

 0 ل , ةقصلا ا دي

 امعيذحا نيشهاكن مب عمجت نا وهو ٌوفرملا بّحرملا عاونأ نمو ديع قرب تفتت دقو سيعقرب
 0 كلذب اهوقرتق اهل ةرواجلا ةهاكلا فورح دحا ةريصقلا ىلا ٌمضتف ىرخالا قرشا

 لوقو كسماب كموي شقو كِسُما رورغم اي ءاغلبلا ضعب لوق هلاتم سينجهتلا انكر لدنعي

 ىف قات نا وهو رركم او دّدرملا سينجنلا هل لاقيو جودزملا اهنمو انهم. املرانيقف ىريردل

 نم ملوق هلاثم ىرخالا ةهمش امهيدحا نيتسناهتم نيتظفلب تايبالا ىفاوق وا عامتتالا رخاوا

 0 طنل سينجم اضيا هل لاقيو قحملا اهنمو جلو جلو اباب عرق نمو دجو دج ايش بلط
ب عنا نويسلم مثو كاعت هلوق هلاثم اظفل لاطخ نيتيراشم لا

 011 اعدم نينسح

 نهي أَنْ كلعف كِلْعِف ّشِحاف ش اف كلذ كِلَذ ٌراصق راصف كّرع كَّرَغ ملوق كلذ نمو

 نينسن اهتم نيتلك 5 عمجلا نأ وهو عراضملا اهنمو رمال ةعنصلا 5نه ضعي 7-5 دقو

 د ارخآو ,| دوا عقو "اني تراعتلا هما هو

 رهغب توافتلا 00 0 0 ارنا ل هنيبو ىّيَي 0 هلوقو لس ةيرج

 ربخل نحل هناو نيعهشل كلذ ىلع هنأو ىلاعت هلوق هلاثم قحدللا سينجنلا ىمسي ةبراقتملا

 ىداعالا ضرأ قى. ئدايذا | سرغا الو معامد رج نم ىمامز نع 3 ىريرتل لوقو نكن

 سينجلا نم سنج لك وهو قتلا اهنمو لاجواو عاجواب !ذوقوم ىمبصا دقل اضيا هلوقو

 ة:غذلبلا علم نلف ملوقك هيلع اههُحأ سأ ىق ةدلطإ نكي كاف :ةعنصلا نم, نافرط ب داك

 اهامالوا نيمعت سينجم ناكل كاتم نيتدتم نيتياكلا انيع نناكول + دعا ا

 ال ناوهو ةراشالا سينجم اهنمو ابزبذم ىتب كلذك نكي | اهف ةعراضم ناكل نيتقفتم

 َبِلَق ام اذإ َنوُرَميَو ههئاب ىوُم هيي َنَقِلَح
 ى ناك ناو سينجهنلا باب ىف !ذه لخدي ال مضعبو ةرونلابو ةرونلابو سوم اب ىسوم ا 0

 ةتلاثلا ةماقملا حرش_ىف قى ةنايي رم ماكل ةيبشوب اهنامدن ةبوعصلا ةياهنو نم ةياهنو نسكل

 ىنطاب ىف ةرمس للا ةفشلا ىملا ةفشلا ىلا ةيطل حرش ىف عيصرتلا نايبرزم ةيلعاهناعشرترا ا

 فاطعنالا ىا ىقثنلا ملم هايل ةيراجتو كلا لجر لاقي نسمي ام نفر حالا

 ىلع ابنذ ىتم ناره ىلا رثكتلا بلا ىجلار بلا ريتك ليا لما

 م



 كفاني //
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 ل ملم

 الّسارتف ؛لطابلا نم قل حاضّتاو «لطاعلا حاضتفا اَمتدَرَأ نإ
 نم َكلَهَيل 6 ايراجتو 0 ةَبلح 0 تادواجو 1 0 - ف

 ماس يف ]ل هلل ذآ

 عآم 0 اقف كرُمأب 0 0 اعد حق 0 ٍباوجو
 ّنآلا امظئأت ,سيئرلاك اهل ةارأو , سينجتلاب ةعالبلا ٍعاونأ نم

 ةلشانملا ةلضانملاب اهذخا _اقوؤمو ةقاومو مضلاب اقوم قومي قام دقر ىتمح لثم قوم
 هده ازازلو ارَل هر هّرل ةلجاسملا نرق ىف اهّرلِو مسلا ىمر ىف اهلصاو ةارابملاو ةضراعملا
 َق امههعمجو ةارابملا لبح ةارابملا ليح ىف امض ىنعي ناريعبلا هب نرقي لبح كيرخلاب نرقلاو هقصلاو

 ةرهش ىا لطاعلا حاضتفا ميظعلا ولدلا وهو لجملا نم تسلا ىف اهلصاو ةاراجتلا نانع
 ينسب لطع وهف سدلقلا نم اهديج تاك اذ نلطعتساو ةأرملا نلطع رعشلا ىنم عرافلا

 ل لاف لسلا ا هللا ناك نأ رار ركوب طب ارجشطا در لاسم لما
 رد ٌىءارغطلا ليعمسأ

 لدطعلا ئول قفاز لضقلا ةيَلْكَو ١ ٠ لدطتل نه .ىتتاص ىاّرلا ةلاصا
 ىف الواجتو عباتتلا هجو ىلع هيحاص لعفي ام لثم ناسنالا لعفي نا وه لسارتلا السارتف
 بوا لك نم قابسلل عقجم ليخو ناهرلا ىف ليخل نم ةعفدلا متفلاب ةبلدل ةزاجالا ةبلح | ةبلح

 [كبكلخا لذ ةرصنلل بوأ رك ماراح اذا موقلل لاكفي اي نحاو لبطصا نم جرخت لل

 قيلي ام هيلع رخآلا ىابيو نبب 0 انمب نيرعاشلا دحا لوقي نارغعلا 0 “لا ىف ةزاجالاو

 الا مل لاقيو قّوتتملا اهنم نعش نع هلو سينهتلا قحاصُفلا رماسقأ ٍِس نايك ايلا هي
 الو اهبيكرت ىف توافت ال عم نينفلتخ اظفل ىيقتتم نإنلكب ىع نا ردر يعلو

 ١ ا ددلا اهنمر ةحارلا اطوخسا نم هحارلا كلم الو ىريركل لوق ةلاثم اهتاكرح ىف .ىقدلتخا

 حقو امترو تاكرشل نوافت ىف هفلاخي هنا الا نيتهاكلا فورح قافثا ىف لوالا لثام وهو
 نيعلكي ىجن ناوهو لّيذملا اهنمو نيدشتلاو فيفققلاب وا نوكسلاو ةكرحلاب ىذالتخالا
 لاس نالف عضعب لوق هلاثم اهرخآ نم ناقلتخ امهنا زيغ تاكرلل ىقفتم' ظفللا ىتسناجقم

 ىلتخت نا كلذو سكعلا ىلع يي دقو ءضرَعل لماح هضرعل رماح هنامز نم ماس هنازحا نم
 نيعونلا العل لاقي دقو ٍيناصم الو ٍفاص قبي م ىريرال لوق هلاثم اههلوا نم نانياكلا
 اظفل هباشتمو اطخو اظفل هباشتم نيبرض ىلع وهو بكرم ا اهنمو صقانلاو دئازلا سينجتلا
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 مرار نم صوفقلا تعمزا ىريرال لوق هلاثم قورفملا هل لاقي ىاثلا برضلا !ذهو اطخال



 2 7 تح َّن 73

 لظو « همد ةرداب ىلع َمدَّنَف «هيعز قص َرْوَج ىلاولا ناكل /

 , قماملا نم قيافلا هنا قّياقلل نع هل فِشُكَي اهف َرَكَفي

 ا

 امهل لاقف , ةلجاسملا نرَق ف اممَرَلو , ةلضانملاب اهذخا الا را

 نع بلعث ركذ ام كلذ نمو ةدعاوم ريغ نم أملا نيكل دورو نم ذوخأم عامب كلو نخا
 ارعش 2١١ هسفنلا ةاذاجم 3 سشنا لاق جارعالا نبا م

 ِدْيَهْلاَز زاره رتْشاَو لل ةعجقأ ام اذإ ذات يدم

 رعاش ىنا نيع نإلا لاق نجت لايق تاوكا لاق قطا نه كب تكدس سدا ل

 اًيصخ «راساي :تيبلا نحا.ىف قلاسملا امأو ماسلا الا هب تحس امورملود لع هكر

 ريبزلا نب ها دبع لعف اهكم امتا وا ماملا وا وفر ليبس ىلع الو هنم ءىت رييغت ريغ نم
 رعش سوا نبا نعم تايباب !'

 ُلِقْعَي ناك ْنِإ نارْغِهْلا فره 1 ةقدجو كانحأ قيننت يل كناااح

 لكتب كفل جنو اارتا منيت نأ نيووزقلا ك1 دك
 ضاعتي نا لقنلا ىف معلا 0 اذه قاجرإل ىضاقلا ىهمي دقو

 ريغ ضرعم ىف وأ نزو ىف اهزربيو رخا ىنعم ىلا اهلقنيف اهنيعب اهيلا قيس ةعنص رعاشلا

 رعش بالا ىف ملل نب ىلع لوقككلذ 0

 انهزانأ اخ زامصلا ءامأر ال قاوليلاو اكان ث دقو اءاذإ
 5 رعم 2 لاقويفيسلا ىلإ[ ليسلالقن

 زاجل لفأ ِنِمَعِلل ىوصتف نخب نو نعي ٍصخرلا لع

 ّىظف ليللا نم ردص ىم نا دعب نخب مهر :دنغ نم فيملا لس ليخل غضك نأ ديري

 هش ال ل 57 تيغلل ويرد قرب را ايلا راجهتا لعل و

 00 000 ليتقلا ةيراعلا 0100000 ها
 هنود امو تيدا د ىهمي دقو قرس هنأ هعماس_ موتي ذل يحب اروهتم نوكي وا لبق
 دق رّببلا نوكن نا امدحا ناجي اذه هلوق ىف رفاحلل ىلع رفاحلل عقي دق امك اوفر

 سرفلا عضو دق نوكي نأ ىاثلاو ارب نناك اهنا معي ذل وهو اهرفجيو رخا بيف ننفدنأ 0

 لئس ىنتم لا بيطلا ىال ىزعي مالك |ذه ىقيرشلا لافوحأا سرف رفاح عضوم ىلع هرفاح

 نق امكر طاوقل دراوت قفا امجرف ناسرف ءارعشلاو ناوديم رعشلا لاقف رعشلا ١ نافافثا نع

 عمتلو قام قمحا لاقي 8 رابغ ىف قمح قوما قّئاملا نم.قئافلا هب زيمصو رفاخل ىلع رفادل عقي
34. 

 ؛ اكل



 ب بالاول سس

 7 ؛ ىلإ هم مارتجا ردك رذقتو لع كلنمأ ه١ ةنيك وب

 ئىذركللا كرم اهفإ كين هدنلا) اينذلا' تططاخااي

 دول ل ني ل ا ا واد
 ىدحص ةهنم 2 ب كك[ للا اذاو

 ااا اط!ىكب 2 اهرورغب قدركم بص

 قتلا يلد ابتلطو ا ابسسبسخ قئالع عاطقاو

 ىدعلا 1 اهديك ىب تا طلال اذا 0

 ىذتملا نا ط ولو اجت اييبوطخ ناب طنعاو

01 ١ 0 

 ذيلتو ؛ قرام ميّرِخ ْنِم كل انك لاقو ؛ هالُعلا ىلإ ىلاولا ,تقتلاف
 اكرا نع ننكر: دينك ِبَدَألا 0 ُتَنوَب ىتفلا لاقف , قراس

 ثغَلأ نأ َلْبَق «ىّفِع ىلا ثَمت هثايبا ثقاك نا ؛هيِنابَم ُضْوَقُيو

 ؛رضاخل ىلع رفاثلل ْعَقَي حق اك ,رطاوشلل ٌدراوَق ققتا امتاو « ىمظت

 ىعم ىف .نوكي نأ زوبعو ليقص وه ليق نيلصإ ىيسو ىاصم وهو هب هبرض اذا انلّصو انْلَص

 ىف نالف جرخ لاقي كتعانص ىف هتجرخ ىذلا وه جير قرام مير نم كل ايت نلصم
 ةعاطلا نع جراخ ىا قرام هبيّرَخ وهف جّركتف ةريغ هجّرخو عبن اذا اجورخ ةعانصلاو معلا
 نال ضوهنلا وهو ءونلا نم ةاداعملا ةاوانملا هيواني نمب تقحلو ةيمرلا نع سلا قرم نم

 ةاوانو نعب اذا ىوني ىون نم نوكيي نا زودو هيحاص ىلا هوني نيبداعملا نم سنحاو لك

 اناح اذا نارعاشلا قفتي نا وه ةدراوملاو دراوتلا رطاوقلل دراوت قفتا اصناو ءدعاب 7 .(مم» أ
 ل رع

 محرم ٠) لهن.

 رهغ نم نحأو طظفلب اعيج هنأ دروب نحاو ىاأعم علف رحآلا نع انه وخأ ركأت وأ نيضراعم



 د مالو سس
 0 رد جىرم ه2 8ع مددجر

 ردت بوو ىدعلا 2 0 28 0 اذ فر
 ا هدحر

 رادقألا ىرس ل ئىويشللا كا 0 6 اهيوطخ ناب لعأو

 , ءارجل ىف همولل َمَحَقَأ لاق ؛ , اذه َعَنَص ءاذ ام مأ ىلاولا هل لاقف 0

 نم صقَتو ؛ ىدْرَج اهنم قدح ,ءازجألا ةّيسادسلا َقايْبأ ىلع

 تكا ام َنْيَب لاقف « يبرر اهيف هزرلا راص 22 اهنازوأ
01010 

 كح كمر ىنَع مُهَقَّنلل ِلْخَأو ءكعِمَس ىنعرَأ لاقف ءّدَكَك َنْيَأ نيو

 نعم لاق ىهعلا نع لاح مث ةياعرو ةّدوم ىلع هبحاصل ناك نمل برضي لتم وه هيف
 0 32 رعش سوأ نبأ ٠

 لوح افرق[ كاذ الع رم ف ْنَمِهْلا َرْهَظ هَل َتْبَلَ

 لعجر هكسمم هبلق اذاو سرتلا وه نجلا نال ةملاسملا دعب ةبراصلل لثملا اذه برضبب دقو

 ايراق تبثو ىأ تزنو' بالا ا تلد لمفب ارتدي قتيلا 3, ال

 كعفرا ىأ اذه نع كب أيرال هاو ذك لمح نع ىضنب تأبر لوقي اعّيضم رب نا كريب
 كظفحاو كيلع اقافشاو كل 0 ةايرم لا كب ريصا هنقيقح ناكو كل ةاضرا لو هنع 6

 ّرِل فرح ىذحت رع نا نع كرعب ًابراف_نيبلا ريدقتو بيقرلاو ةّميرلا لْعِف كل بقراو
 نم ىأ راهظتنسا ام ريغ نم دليتم ىا ىدس ناو نا عم اريثك ىفذحت ٌرِلل فورحو
 ةيامح كرهظ ىلخ هتلعج اذا هترهظو هب ترهظو ءىتلاب ترهظنسا دقو دادعتسا ريغ

 ام !ذإ . نطاوبلا رارسالاو هنعسو هتواخر نشيعلا ةهافر رارسالا ةغاقرو. ةدئاز امرا ةياقرو
 00 ىو كر م ىرسلا ر انفلا ىرس تنوو اينىلا ىاتحلاص امناذإ ىم تل و

 هتساسخو هتءاندل ىأ ءازجل ىف | ءازجل ىف همولل ريداقملا ىتم نكس ولو د ديري ريداقملا رادقالاو ىَرَس

 ىعرا , عطق ىانلق نيإ نمو !اهعطاقم نم ىإ اهتاززا نم ٠ هيلع ىذلا ٍقحادامك
 اولوقو انعار اولوقت ال ىلاعت ءلوق هنمو هيلا نيغصا ىأ ىمب هتيعرا ىرهوجل نع كعمب

 نبهذ ايلا نكلو ىاعم انعرأ ىثعم ىلع ةاعارملا نم انلِعاف وه شفخالا لاق انرظنأ

 ةيناتلا ةماقملا حرش ىف عرذلا ىلاخ نالق علوق نايبّرم كعرذ ىذع مهفنلل لخاو رمالل م
 فيبلاب هيرضو نلصم وهف ةسغ نم ةدرج ىا هفيس نلصا ىلع نلصا نيك ةرشع
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  مبوع 0

 ' اهتم نم هراتحا ام َضَيِل ءاهتّمَرِب كئايبأ خِشنأ لاقف , هحرَس
 | ركل 7

 « تشناف

 ا بت ةيرذدلا ايندلا بطاخ ان
 انهيوي 3 تكحأ ام ىمرا>

 عاقتنم رمل اهن انك لكلا اذِإو

 الا 7
 عامص ن و

 ادي ىح اهرورغب هر

 ٍرادخألا ةرارقو اءدرلا كرش

 راد ىم اهل 1 1 اوكا

 راّرغلا هماهجل ىَّذَص هنم

 رات لاكن الاب ىدتفي ل
5-2 1 00 

 ع 1

 ي# نع ءاعذألاب هيتلت ىف ىرصنو هيتلث تيب لك نم بهذا ىنعي 00 لاك ردلا دح هجرس

 / ةقان ىرغها الجر نا كلذ لصاو ىلابلا لبخل ةّمرلا لصاو اهتلمجب 0
 ىلا ايه ٌّمض.نم لكر هعمج ىا هزاتحا ام اهتمرب الا اهذُحآ ال لاقف مامز اهسأر ىفو
 زعاشلا ىنبي نا وه جشوتلاو جشوت نايبالا هته ىف سقناف هزانفحاو هزاح نقف هسفن

 ىلع نفقو اذاف نحر رع نم نيبرض وأ نبرحكت 5 نينيفاق تاآذ ةسبصقلا نايبأ

 نكلو اضيا اهقتسم ناك ةيناثلا ةيفاقلا ىلع نفقو ناو اهقتسم ارعش ناك ىلوالا ةيفاقلا
 /ق رعش 2 ىديردلا لوقكر خآ برض نم

 | ال لالا ةيهألاو ةقسلاب كهنيع نَكِوَح
 رعش زخآلا لوقو

 ءارنِح َباَضِه ْوَأ ٍريبَت اَنْكر اَمَر ام تاون لَع َتْمَدَو هن
 ع الرد اكرر وهلا معو عم هلم انكم ةارلا ٍلّتو

 ٠/ اضيا ةكمب لبج كملاو رسكلاب ءارحو ريغُن اهك ريبث قرمأ لاقي ةكمب لبج ريبت
 ال | ءاكلا نم ىو تايبالا ايندلا بطظاخ اي. انه ىريرمل لوق كلذك تّيوتو ركذن
 ةزارقو و سكدسم وهو قاتلا هيرض نم ةيناثلا ىلعو هعبرم نم ىلوالا ةيفاقلا _ ىلع . اهنا

 ىأ ق1 ةنما قي مل لويسلا هيف عقجمن ضرالا نم ضفخنا ام ةرارقلار را كألا

 رطخ عمج راطخالا راطخالا لثالجب هيف رطم ال باحم ماهل راّرغلا هماهجل شطع
 رمنايب ةقاضا اهل لئالجل ةفاضاو هردق مظع ام انهاف ةانعمو ةيلبلاو فرشلا وغو

 انذللا 1ك للا 0: .ايندلا ريسال ىدتفي ل يمل ازا بيس آبلا بلا نوكي نا لقي
 ةماقملا حرش ىف هنايب رم دقو وهزلا نم ربت ىا _ىدزا سدزم يدزم مك ل

 هنآ 1 0107 0 :لارهل دل نلت لاقي نصل رهط هلا ىبلت



 ا

 دير د دام هلع مهترعو ادع ءاضيبلا

 مهو

 ا . برا ن بورا لعح مدلل اي 8 1 ا

 ند 9 9 نال مسدس نع

 نيب ىلا رعاشلا نعي نا وه عسلا سن مآ عم ما خلس قرس نيح لهو يهتنلاو ةضفلا

 ها , 21 0 ا

 بيدا لجألا تنأ كلر نلُما انهيت تشتت تاكل
 8 رعش كيل لوقب كلذ ىف ىروتيولا سهشتساو

 اعارذ ْمُهَيَحْرأ ةاك نكلو, .؛الاَم ناَيْنهْلا ٌرَمْكَأ كي ع

 7 1 رع يارا ىف عجتا لوقو

 لوقح عملا ىمس كاذ ضعبو 9 يل

 رعش  لئثاقلا
 يشكل ُق نيقلا قكب روودقلا عقو مهِيلالِق ق حو كر

 رعش ةدعاس لوق نم :نخا د انه ذل رابفلا انهاه نيقلاو

 ريدقلاب لثألا - نوشلاو تك 0 ق . ةَهِفَرْشُفل

 فويحلاو اهناطبح ىو اهنابهت مئاعلا 0 0 3 ل لاقي 0

 0 ىلا ناويدلا ا 0 , اهىلاملا نبب نم قازرالا 0 ل بامنالا

 !نهلو مثرابخا نودعمو معبادا ظفاحو مممولع عدوناسم هنذل وأ مثيلع ء ىتن هءابتشا ننع

 2 # ر 8 7

 رركلا نع ىني ب اَمَرَفَأ رْعِتلاَو هب نامزلا ىذوا اَم ايم

 رمرغ َناك اَدْوَج فِرْعَت تنك هكا ىف ِرْيَعَز لاَعَم لول

 رعشلا ناف رعشلا ىف ةويلطاف_ن نارتلا هبيرع. نم ءىعرتوعىوملاس اذا: ماتحب كا

 قتلك لع راغاو عطق نئأ.رثو رضخأ ناسليط وهو جاس مح نابجسلاو برعلا ناويد



 ل مورس ل

 درج هر راوسما دع ملغ هللا كَ . اهتي هتيبرو ءاهطق
 206 ده 50

 0 ل ىلع 02 ُدلَحَأ 0 اهو واول كبف

 12 دل كختق لولوة كزتس لم هاو 0

 هل لاقف « ؛ ددكش ةوالِت ُتْيَعْلأ الو ,ك كرمَأ اصع ُتْقَقَش الو
 شتخأ بيع لاقو ؛ كبير نم ىَرْخَأ ل 6 كليو ديشلا

 امه -

 د 0 هَنْفَحلَتْسَاو هير يسم ب ةلييعتوب

 كلذ ىف 001 راسم تاو قاجمتو ٍعرلا بعح نم
 اضيا لاقيو ةيلآ ةأرملاو لآ وهف اععن كولاب ل نالفو رّصق اذا ولاي ىَلُأ نم هيف تغلابو
 ارهامر اص ىتح ملع ىاأ رهم ةعباسلا هماقملا حره ىف 0 اا كلاتاجوب لا

 ليو دلل دير شا ل ىوبلا» نالفوءرتتعانومالا ىرتلا لع .توفلي ,ملخلا ملو.». لغو ىا زهير
 توت ىنعي ىريردل هعمسي مل ناو ةحاقولا نم لعتفا وه غّثيو همصخ ىلع ىونلي
 ملا قاطم قيوملا دلير, .هانملا قاةلساو ٌيرلا نما لعتقل ىوتولا فقم ىوتري منيح
 ام وهو حاقللا لوبق حاقتلالا ىاعمو عام ال سايق عجاو قرحا عواطم . 3 حيطضاو قرنحاح

 ةدحاولا ةلغنلا ىف لاقيبو ليسا بدل قوت يلح اواو مولع وقل لاق ةلففلا هب علت

 ىتيرشلا لاق هل ملعتلا ةرمه لوصحو هنم معلا قلتل انه ريعتساف هلصا !ذه فيففقلاب تقل
 كفلاخا مل ىا كرما اصع ىققش و . نيللا تاذ ةقانلا.ةعقللاو ىنقل نبل برشي قبلي
 ناسنالا اهب ىّوقتي اصعلا نا لسالاو مهل هتفلاضب مهتعاج قّرف اذا موقلا اصع قه لاقب
 لاق ىا اوغَل وغلي اغل كركم ةرالت تيغلا الو رمالا عاقجاو ةعامجلا نع اصعلاب ىنكف
 ةبيرلا مءالاو رما' نم كبار امو كقلا.بيرلا' بير ىآو ءهتلطبا ءىثلا تيغلاو الطاب
 رعش ١ رعاشلا لاق ةجاحلل اضيا بيرلاو 2 ملا

 اَفوّيّسلا اتْنَمحَأ مث ربْيَحَو بير لك ةماهت ْنِم انْيَسَق
 ةاعذا ىآ انذلك ىلإ لاقي كيفن ىلإ .ةيبسن, ىار متقفتساو . ١ .ىرعف 0 ىرع (يعدا
 لقناو هيلع هتيعّداو ةريغ هلاق الوق هيلا نفضا اذا دلت هلحنا لوقلا هتلحن ىرعش نلقناو

 ىا ءارغفصلاو ءاضيبلا ةقرس نم هلتم هلكختو هسفنل ةاعذا ةريغ لوقو ةريغ رعش نذلف



 كد كلا

 شايل َتَلَيِرَسَو ؛ ةراعشتساو عوردلا ساجإ ٌتورسف , ةفاكلا

 ؛اهيِلَتْجأ َةَحمو ,اهيدّمِجأ ةذل ىلع ىتت ُترَصَقو ؛ هراعشو ن نمال

 اذإف « فرط هفّرط ىف َليِجَأو ' فرط صور ميرتلل ىلا اسوي ص
 ريصق ؛ناستلا ٌليوَط شو , نوُلاَثْنُم ٌلاجرو , نوُلاتَتُم َناسْرُ

 . تاكل ىنك ,كابقلا ةيدجت و كل 1
 ٌبحاص كانّقو «ةّرامإلا باب انْيقاو ّقح « ةراظَنلا ّرْئا تضكرف
 َرَعَأ زيشلا 2 لاقف « هتمسب اعورمو تسد قف [عّبَرَتَم ةنوعم ا

 الغلا اذه تلت ىإ « ىلاعلا هّبعك َلَعَجو « ىلاولا هللا

 اراهش ءىقلا لعج راغمتسالا هراغغتساو ٠٠ فلقلا:ةطزفر سكولاو اهرعلا اذا فاح
 ام ربكلاب راغقلا هراغمو نمألا سابل تليرستو ١ ءانهاه دارملا رهو ةرما انرك رد

 ىا ةحلمو اضعب مهضعب 00 مهتتمالع برال ىف موقلا ر اعشو بايتلا تلا نم مسيل هي

 ليقو ماريغو دانجالا هيف عفاجي كلملا رصق لوح عسنم عضوما مدرك لب ميرال ليق ميرتل ىلا ىلا ةفرطإ

 نوعباتتم ىا نولاتتم ناسرف ميركلا سرفلا فرِطلا فرط ضورال دلبلا لح ايرذا

 نولاثنم لاجرو تاعباتتم تايلاتتنم ىا ايلاتت ليخل نءاج مهلوق نم اضعب مهضعب ولت
 هلصاو هجو لك نم سانلا هيلع لاثناو ٌبصنا ىا بارتلا هيلع لاثنا نم نوّبصنم ىار
 ليغتو ةلق'غتم توبا نم طءاجت' ةعامج ىل .ىلاملا نماةلْيَوَت تمور للا كا در ل

 نع وأ ةرقف نع ةيانك اذه هلوق تيرم 0ك مشلاب هولع ىا موقلا هيلع
 ىت بايثتلا نم ببللا عضوم ىف ام عمجم وهو هبيبلت نخا ىا هبّيل ىتف بيل هتماق رصق_

 روما ميوقتل بثرملا وه ةنوعملا بحاص هرحنو هردص نع هبايث عج ىنعي هرج مث ةم ةموصخلل

 ره ئقيرتلا لاق ىلاولا قعي يعم ةناغالاو 0 لالا 8 50 2

 5 :ننسم ىق ىأ هتسد ىف ىقاو ىاج نك راجلو 2 مال
 ةميهلاو قيرطلا نمنلاو «راقوو هنييهي اعزقم ىأ هنوني اعورمو برعم سلجلا ردص

 سأ ىللعا لاقي همأوقو ناسنالا نتابث هب ىلا فرقلل مهأ بنعكلا ىلاعلا هيعخ لعجو

 3 قاسلا بعك نم هلصأو مهعرشو مهدَج بهذ اذا موقلا بعك نغذ هنمو نذلف رعبح
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 د ماله ثور رت

30 8 7 6 

 0000 , ىهحفا 0000 « ىشغ ٍفوُحَو ٠ م بطق

5-09 

 < اطل اهقمدَت و روع ىريس ف تبجو ٠ ىرسلا 0

 نم مصاعلا َمرَمْلَو , ةقالخل ىج َتدَرَو تح ءاطقلا اهيلا ْتَدَنْا

 مهنم رد نص ام ١ اوكر تسي نأ مهنكمأ امو هيابث قلخو هلامتأ ف نفض نب كيدز ايأ اركرن 3

 ءهبامت :تاثرل هفاغذسأو هلضف راكتا ن

 نيرشعلاو ةتلاثلا ةماقملا ح مش

 نالغب ابنو ءىتلا نع يرصب ابنو ةبيرضلا ىف لعي مل اذا قيسلا ابن نطولا فلام ىابن
 متفلاو رسكلاب افلإ هفِلَأ نم ناكم مسا دعقُم فلأملاو ههارف !ذكو هقفاوي مل اذا هلزنم

 بككو بحاص لثم ْحَرَش عمجلاو ٌباشلا خراشلاو هلوا بابشلاو رمالا خرش نمزلا خرش ىف

 اهتعفر ىا ىرسلا باكر نصصنو مهخرش اوههقساو نيكرشملا خويش اولغقا تيدالل ىو
 تايلر 2984لا نم نع اما جردقسا ريعبلا| من لاقي نينلعلا ريسلا وهوت صنلا ىلع اهتلمحو
 اعجتم ثّمد اطخل اهتّمدت مل ةيناثلا ةماقملا حرش ىف م دقو اهظفل نم اهل سحاو ذل لبالا

 ىدتغا الو ىسحا اهيف اظي مل ىعي ةعبارلا ةماقملا حرش ىف هنايب رم قو «نهم ىا هسفنل

 ريطلا :نه نا اومعز اهف اهتيادهو ةنماثلا ةماقملا حرش ىف ةركذ رمرماط اطقلا اطقلا اهيلا

 هندريف ةليل ةريسم نم ءاملا بلطل رجنلا عولط دنع نيغذيو ارععلا ىف ٌنهخارفا نكرني
 ةفاسملا كلت ىلا لاوزلا دعب نعجسب مث نهنلهنيف نهخارفل ءاملا نلمجيف نهموي كك

 عضاوم نُئطخي الو لهن دعب اللع نهنيقسيف نهموي ةّيشع ىف نهخارف نيتايو نيستيف
 رعش رعاشلا لاق اطقلا نم ىدها كلذل لاقيف نهخارق

 َتَلَص مراكملا َلِبُس نكلت وَ اطَقْلا َنِم ىدغأ موللا قزطي م مم

 دلل يضر 0 يا ال مالا
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 فاجر ا اما . و
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000 

 “أ

 نحكم رمل اع رقي رمل كالا
 ا

 مسي ل اي ا ىلإ راح

 ِهِشَقَت ٍةَحالَم نم ال ِهَكَح ىم
 وهوشقر قتورو هِسَبْلُم ٍلاغِصل
 ماسرف عنتكرو هنزي سور دل

 همت بيع نيدربلا ٍنوُعَمو

 هدفمركع قرم الإ اعلا

 يشع ٌةراقَح ىزابلا الو اعقلخ

 00 0000 نأ

 ,هقاذَق ىلع هنفَج لضعأو : هقاذأ ىف طوخ 600 ب 0

 ىردزم ال.نأو «هدوب ةقائرل اصخت رقت ا نأ .قع انذهاعتو

 ,ةدمغ ف 0 كوي

 ق مهجعاوح نوضقي_اوناك مهنال جَرْخلا شالو شنو ناتسبلا شل ىرهوجلل لاق ًاّضوتملا

 شقرلا هشقن ىا هشقر قنورو جرفقسي ىا راثتسي نا ىلا شوشح عمجلاو نيتاسبلا
 نييلاب نيبوت بحاص ىأ نيرمط ىخأ مكلو هفرخزو هروز همالك شقرو شقنلاك
 طوطخ هيف فوغم دربو تادحالا ر افظا ى نوكي ىذلا ضايبلا فوفلا ىنيبدربلا فوفمو

 قوذف عج ف فاوفالاو ةفاضالاب فاوفا درب أاضيا لاقبو قيقر درب وف ليهيقو ضب ضيب

 «دعاصم ىإ هشرع قارم راعلا هب قلي ام لعفي مل اذا ىعي هِتأي مل ىا اراع غي مل
 كلت ىناك قلخل بايثلا نم هيلع امب لايم ملو ةءانولا نع همفن ناسي اذا حلالا مح
 هع ئروعللا لافاطلا امرا ىترتما.نا متع ام ىلعلاو ٌرعلا لين ىلا ةاقرم لامسالا

 ىعبي ملو ثبلي مل ىا اذك لعف نا مع امو :ديري ءىت لعف نع سبتحا لجرلا

 / : رعش ينك ند سوأ لاف

 مَعَم ريغ درولا كره وخأ ىرت امك ٌنِعَتْسَم لإ انأ اف
 مطل اعبانتم اعيرس ىا ءارلا تفو نينقلا ٌمضب اًيكرش همطل لاقي عباتتم درو دعب درو ىا
 هتاذ ف بهذ ىا حاسو كلب ىعبم ريغ ةركت امب كاشغا نيبلا عمو شقننملا ميعبلا

 ةيريرحلل ناماقملا نم ةّيوغللا ظافلالا نم ضمغ ام حرش باتك بحاص لاق هسفن ىف ىا
 وغو رخآ هجو نم ًأطخ وه مث ةبحاص ىنعمب اتاذ نال أظخ وهف هتقيقح هب دارا نا هتاذ

 ديري اهعجويو نيعلا ىف طقسي ام ةانقلا هتاذق ىلع هنفج ىضغاو ريمفلا ىلا اهتفاضأ
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 مكارأ اف « ىلابوس قالخإل ؛ ىلاب مْفَسَنو ؛ تح قع لجأ ؛: قح

 هلم سقشسلا 0 ىتم مُكَأ الو , ةَئيِحّتلا نيعلاب الإ
 أ, تاهل

 ع 5
 0 نا

 2 م 0 03

 ل ١ ا
 - ين

 ينم را

 هقدص ىم 2 نييبو

 هم 5 8 58

 هب ن ئ م0
 2 . د 5 لا 2 ل باستن انه

 2 3 0 ا 00 ون 0

 هضم م 0 ُك هيغصو
 عامل نب

 قمح قع لجال قولا شا وهو قعلا نم هلصأو لاب قس بوو هفاحتو ٠ قبلا هقحمو هكلها

 ةلاكل لال ءىس ىأ' ىاإ لاطيلا قساك نذل لااقي اذا وفلل ىا ى اب مفسكو ' ىوا قيلخ  ىأ

 هلا لاب سا اًنهفسكو سمقلا نفسك نم راعتسم هريغ اهفسكو هلاح نفسك دق

 وهف رسكلاب هنيع ننخع لاقي اهنرق . ضيقن ىنيعلا ةنخت ضغبلاو راقتحالا نع ةرابع ه نه

 للاعب ةراهف لثما ةنيفسلا ةبضا ةنيفاسلا ١ ةبس الا هاكبا ىا هنيع هها نختاو نيعلا نيخم

 نارمعع نب نعزلا لاق ةلكصت ىئوردي سقو جان نم ةيصو أ عمم للوموهو ماود دلو

 منلا" ى

 هناينقلا لاما, نب َعَنلاَو قَيِسَو خَأ خقنإ
 هنامالاو ةطاسولاو ة هد اهلا كا ٍوسضرعت دل

 هنايح وا: لوكشف وار وزلا ىّرغتا نآ نم المص

 رعش رعاشلا لوق نم «دعب امر نلبعت ال هلوق حوطقم مكن ىا ةتونبم هّيضقب ناجعت ذل

 بيرجت ٍرْيغ نم ةنمذن الو ةبرج ىاح ًارْمأ نحدم< دا
 رعس نار< نبالو

 ْنَكمْلَو سانا يف ٍيْضقلا لبس ُبّرَج

 لقت لَو بَ ْمَل ْنَم ْنَحَدْمت الو

 0 ٍرَدح ىلع

 انذألا ََمْحَي دقَو ا ىَدَل  هلاح ٌرهاظ كيِضْرَي نَم لك اه
 2 هبضغ ىا هشطبو حدكلا يي

 نع ةليانكلا شل هقك ق١ ١ اهلل رجتوتسا: ىا ظفسا نمو ' - قيعملا رطل وه شطلا



 _ لمسوا/ --_- قي#ريلع

 قدح, علا ل نشل نع ُتلَصَخ , ٍتاسنال اباسْنُم َدَجَو ولو
 كلفلاو ,راوّدلا َكَلَقلا َرَخَغ ىذّتاو ثلُقف ؛ ةّمأ َدْعَب ْترَكَدأ

 ءاور اذ :هعأ تنك نإو ءدبَر ىأ عر ٌدِجَأَل نإ راَيَّسلا

 ىلاح ةلاصسآ ىلع وه انأ لاقو « ىلوق نم اكجاض َمّسّبَتف « ِحْيَأو
 ىَرابُي الو ءهّيِرَف ىَرْقُي ال ىذلا اذه يىاحكأل تْلّقَف 0
 0 ةبع

 909 ندع - يأ

 باترا هلتمو هيدرب ام ىقنم أَو اذا ١ نالف ىف بارتسا لاقي ةمالسلا ىف وأ ىنمالا ىف كش

 ىلع هّباستنا نيز ى سبل نم ىا هسيل نم . ا بيرتو هب

 ىلاعت لاق نيللل ةّمالا ةّدم دعب ىا ةّما دعب تركّدا ىتح ردص قيضو مث ىلع ىا ةّمغ
 ةروس قءاضيا لاقر نيح دعب ىا ةثا' سعب ركاارانعبم اع ىدلا' لاقو نسر ل

 كلغلا رايسلا كلفلا .هسبحب ام ّنلوقيل ةدودعم ةّما ىلا باذعلا منع انرّحا نّملو دوه
 هئيقل ىأ !ذك ناكم هتدهع لاقي هفرعا ىا هدهعا ننح ناو عملو نحاولل عقي ظفل

 60 يي رعاشلا لوقو بيرق هب ىدهعو
 لِمالملا باَقْرلاَب نطاحأ نكلو + فلام ما ايرازلا نك 27

 لا علا لرد كركر ٠ ,فلذ 5 ملسالا ا ل اهكرمالا سيل ديريب

 ليقو بيجلا عيدبلا ىرفلاو هريسب راسي نا ىلع ردقي دلو هلمع لعب ل ىا ءيرف ىرغي دل
 عينملا ىم هعطنقا ام عطقي ال هتقيقحو هعطق اذا ميدالا ىرف نم لوعفم ىنعمب ليعف ود

 بري ّدقلا كلذكو قفلاو عطقلا ىرفلاو ٌدقِيَو ىرفلا ىرقي ءاح لثلا هير تدذلا
 نم ريكي ىأ هيف ىَرْفَي ىذلا لعلا وه ىرفلا ليقو هيف عرساو لعلا داجا نمل لثملا انه

 اًيم نّنج دقل ىلاعت هلوق هنمر شهدو ريحت اذا ىَرَف ىّرفي ىرف نم هتعنص بيع

 رقبعلا ىلا بوسنم ىرقبعلا هيرقبع ىرابي لو هنم بجهنيو هيف ريمي ايش ىا ايرف

 قسيفسي ام لك هنيلا بستنف نعل دال نمادنا برصلا عزم ةيدالا و شو

 لجرلل موقلا ٌىرقبع اذه ٌىرقبع مظ اولاق ىتح هنسحو هتبارغل هنعنص نجل ناك برغتسيو

 ارلذبو ةّيرف ىرغي اًيرقبع َرا مف رمع ىف معلص هلوق ىلع يم اذه ىريرال مالكو ٌىوقلا
 ىنعمب هقحمأو هفمما لاقي قرد ملطباو قرع كتف ىأ قتح مقحم لاملا ا

3 
 3و



 مول

 لثع , الرسم: راطنلا ةفيسو ,ةولُعَم فصانّتلا دييجو

 , شقانُم بيساو ؛ ٌلواَتُم باسل عارّتو ٠ ُلْوَقَتُم ءاشنإلا عاري
 انك نأ قري نيج هج امهيلكو ٠ نارك وبا ىشنماو

 اونمأ نيذّلا الا ءىّشريو ىَسْعِي تتح ئَشْني اهف تانعاو ' قربو
 000 مادي نب مالا لاف « 0 ام 0 تاحلاصلا اولِمَعو

 نافع

 هيلع لوقت نم لّوقنملا رتفم بذاك ىا لوقتم. كنم نخا امل مبا وهو ماظملا دنع هيلطت ام
 لوؤي امريسفت ليواتلاو ىنعمب هلوأتو هلوا لاقي قداص ىا لواتم_ هيلع بذح اذا
 نم تيدا قو باسل ىف ءاتسالا ها طل ثحابم ىأ شقانم ءىتنلا هيلا

 ىف ةفلتحم اناولا نولغي رئاط شقارب وبا شقارب وبا ءىتنم لاو رم دقو بّدع باسل شقون
 لك ىف الثم لعج لقنعلاو لونقلا نم |ذهو شقارب نا نم لوحا ليق ىتح دحاولا مويلا
 اذا بوقلا ىشقرب لاقي مقرلاو شقنلا ىو ةمقربلا نم قتشم همداو نيهجو ىذ نّولتم

 رعش رعاشلا هيف لاق هنشقن

 ليفت هَنْوَل نيجح لَك شفار اك
 سقارب ىنأ نم هلمار ىته:ناولاب ةعفقت اذا ءىتلا نشقرب ىرهوجل لاق لوحتي ىوري دقو

 روضرشتلا زاجتلا لها هيّقني روفصعلا لثم ريغص رئاط رسكلاب شقربلاو اناولا نّولتي رئاط وهو
 اناولا نويعلل نولتت مورلاو رصمب نت ميشربا بايثل ةينك نوماق وبار شقارب وباو ىننا
 راو مهلا ةداعك ررض ىا ةح بساكلو بنتاكلا نم لكل ىا قري نيح ةمح اههيلكلو

 اذا عي ةبانكلل هتسد ولعي وا ةعانصلا ىف ةجرد ىلعا قري نيح هيحاص ىف رهظي هوس

 11| افريسو اهنث برقعلا ةمح هيلا وإ هل بدكي: نصورارضالا هنكما اهل ًاّيهنو 'ةبتكل | دارا
 ءاشر ىف ىلا ةوشرلا ىهو هل ةيقرلاك وه امب هفطالتو. هعناصت نأ ىلا ىل قريو قليلا نا

 فلفل وشو ننغلا ى هاقلاا اذا هتنعا نم وه تانعاو برأملا لين ىلا ةاقرملاو بلاطملا
 عتنمأو هلل | كاقبأ لاقيب اهذّدلو ناذالا عم عم ىأ عامسالا عنمأ اهلف ضف ىأ ىقعب فاح

 ا دكا قا ا ول ا ىاب

 قىذح 4 قىعي ةبيزرلا ىف ومقر 7 تازسات هيسن نع 0 ىأ 5 عاممالا
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 , ناطلسلا ديو ىذلا يفوتسملا مهنمو :فالخألا ى عناقملا

 دينملاو !2لاذهتلا لع نيم ز.نامقألا شط ل نو
 هبو ؛ جرخلو لخدلا ىفرادملا هيلعو ؛ جرهلاو سلا يف ٌبَملا
 مق الولو ؛عْمملاو ءاطغإلا طابر هدي ىفو ؛ عُفّنلاو ٌرَصلا ًطانَم

 موي ىلا نُياْعّتلا لَصَّتاَلِو , باستكإلا رمت ثتَدوُأَل ,باّسل

 ؛اًلولَطَم ٍتامالظلا حجو ؛ًلولُكك ِتالَماَعُملا ماظن َناَكَو ؛ باسملل

 تاقملا ةرفسلار' . كلذكح, نا اذا ةنح نلف اولاق اك هتياور قى تقتل 2 ناك اذ
 ميصلا رفسا هنمو قتكلا نم هلصاو ملصلاب موقلا نيب ىسي ىذلا وهو رفاسلا عج ةرفسلا

 فاصتنالاو فاصنالا مالعاو ءاضغبلاو ةوادعلا نم ععنيب ام ىشكي موقلا نيب ىاسلاف
 دوهشلاو .. كلماك هقحت قوتسا قمتناو نيكرم ةفضنلاو. قصتقلا" هسالاؤي,لدعلا تاحذا
 عنقي كر ىا عنقم نالف لاقي دوهتلا نم لْدَعلا عنقملاو دعقمح عنقَم عمج عناقملا عناقملا
 : 1 رعش : لاق عناقم 2263و عنقم سنغاشو هب

 جناقملا َدوُهَشلا كْيَل ىلع ىدوهش نكي مف ءالخل يف ىّيل تدقاعو
 ىف بذكلاك لبقتسم ا ىف فلخالاو ىذاخالا نم مسإلا وهو ىلخ عمج ىدلخالا ىذلخالا ىف

 لوا ىت رهتلا هنع رطفني امو ريعشلاوٌربلا نم ىلختسُي هنال ةفلخ بوبكل عرزو بقعلا

 بنعلا دوسي ام دعب مركلا هلمجب ءىتو قرو نود قرو تابن وا رم دعب جرخي رم# وا دربلا
 فالخالا ىقيرشلا لاق رقلا رئاس كلذكو كردي مث رضخأ ضغ وهو بنعلا ىطقيف
 نم فذلخإلا ليقو.رظن هيفو. هيلع قفنا ام«فاعضا هيحاص ىلع دوو ةباط ]ذا عرررلا ةدر>

 نعو لاد/ راغتتشاو لاجرلا راهتشا نع هيف دنيز ام عنلا نمو رهاظ هانعمو فذلتخالا

 مسلا ىف  نهاشلا ليقو ظفاكل بيقرلا ىا نههملاو طلتخا رمالاو عسناو رثك ددعلاو

 هلصاو ةنتفلاو لتقلا ةرثك ليقو طالتخالاو ةنتغلا جرهلا ةنتفلاو ىلصلا ىف ىا جرهلاو
 الولطم نام فاعلا 0-00 كله اذا ىذوأ ىنم نكلهل ىأ تدوال ءىتلا ّق ةرتكلا

 ةياظملاو ةهلظلاك ةمالظلاو ةمالظ عمج نامالظلاو ةيد هنع نخؤوي دلو هب رأثب ال ارودهم ىأ



 ب مهوع ,

 ةيف ألا ىلع مظلوم هلمسإلا 0 قيمصلا ىلع ةنرلاا

 0 هت 0 ا علعللا ريماوط ةؤالاتو هةر
 سلس 9و رح

 عرفت هو ةوالقلاو : سايحخملا ص هدايا ذأ 6 سايسلاا هروقعيإ الو

 ىتعَي جرادتملا ٌجارْكتساو ,رظانلا ىنْعي جراوألا ٍجارَخو كلا

 ةلعَّتلاو .لابقثألا هلو ملا طفح تسلا نأ ا ,رظاشلا

 ُدوِهّشلاو ؛فاصتنالاو ٍناصنإلا مالعأو ؛ تاقَتلا ل : تابثألا

 قفلم ثب لح لاقي ةفرخزلاو هيوقلا نع ةرابع لعج 9 نيسيشلا ني ةمدقاملا لصالا ىف

 طبضلا ققحم ىا طباض لطابلاب ىف نفرخزو ضعب ىلا اهفعبرمض اذا ةقفلم ثيداحاو

 ةرهتلا طبخ نموه ليقو ةياده ريغ ىلع ىقم اذا طبخ نموه طباخ ةّدَشب نخالا

 تالماعملا بيترت جارخ ىا تالماعملا قيظوت ةواثا نيبو طقسي ام ىردي ال اصعلاب
 رعم لاقو_ اَنيِرِغاَص ةوانإلا َنُدوُي ليلخل قنا جارخل ةواتالا اهطيسقتو

 0 د سكم ورمأ عاب اَم َِِك يق ةوانإ قاَرِعْلا قون لح قو

 و دقو قزر وأ ماعط نم موي لك ىف ناسنالل رّدقي ام ةفيظولا ريدقتلا قيظوتلاو
 0 جرد ا وهو ءاطلا متفب راموط عج ريماوطلا .نالجلا ريماوط ةوالتو اقيبظوت
 لجلاو هيف ام خي ىوطم بلاغلا قف جرد اف هنيفخا اذا ءىتلا تريط - هقاقتشاو

 ةرروعت كلذكو منهب اهف هولوادت ىتلا اوروةعا ىرهوجلل لاق روتعي دلو ةقرولا
 جراوألا جارخو هيلع ىف اورواعت ىنعم ىف هنال اورونعا ىف واولا .ترهظ ام ةورواعنو
 00 ةيسرافلاب ةراوايجيوعق جيراوألاو :ناومدلا/رطانيوهو لماعلا:ىا زظانلا عي
 لقني مث ناسنا لك ىلع ام هيف نبقي ىذلا جذيمتنالا اهيلا لقني هنال لقانلا اهريسفن
 ]| | اغلا ناهربلا بانك يحاس لاق تاجزاوا ةثع ىو. جارقتسالا»ةسيرج. كا كلذ
 اذهل لاقي مويلاو ناويدلا تاباسح ىم انتقم .ناكام هيف نوبتكي ىذلا باسل رتفد وه
 راك ا ةكفم ام ءانعمر ةّسرافلاب «ديجنا. نيوعت وه .جنيجتا .نا معا هجراوا رتفدلا
 وتلا تراك سل ا نالاو نيعلا نعني . ىا نظانلا ىنعيب جرادملا جارفتساو 'ءاعطق اًعطف
 حوففم نبت عج نابتالا نابثالا تايتالا ملقدلاو اهيف ام عينان اهجارفساو ىوطم ا باتكلا

 نابثالا نم نبت نالف اولاق مث ةّمك ىا نبئب للا |نذكب مكحا ال لاقي دل لصالا ىف وهو هابلا
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 ا مورس

 » مة واسل ا لا را ايطفلا يو ا

5006 

 0 , ىضايصلا 000 هب 0 ٌعيفشلاو هس

 *ىرم مدحاصو ىصاقلا 0 2, ىصاعلا ناتو ئصاونلا

 95 001 م 200

 ريع ؛تاءاتجلا َنْيَب ظَرَقُم ؛ةاعسلا َدْيَك نيا «تاعيّتلا نم

 «هلصفلا ]ذه ىلا( :لضفللا ف ىهتنأ انف تاءامتلل مظتلا ضرك

 اًَضَعَب ىضرأو ءاضغبو اًبُح عدزأ دنأ موقلا تاك

 باسلل ةعانص ّنأ الإ لاف نأب هّمالك َبقعف ؛ اضْعَب طفحَأو

 نونْللا مهلك راصتاو 2 حجارم يف ليست ذإ 5 رزقك

 ُنيِقَمْلا ربل َةَنْيَِهَح َنْنِعَو بُكَر لكن ْيَصَح ْنَع ٌلْياَست
 دا ا هبحاصل ئايتجق تع كاداسر كاد ند

 + اتوقع جل نانا زويلط اذإ :* ترده ب
 ميدل رمل وع ةبيقحو يىعمعالا نم ربحا عونلا اذه ىف ىبلعلا نبا ناكو نيبع وبأ لاق

 هرهظ ىلع اهعمج هناكر ازوالا يقتحا مثلوق هنمو هغلخ بحارلا هلعجي ءىتلا هيف ظفحي ءاعو

 اولواجتو لابغاو لاتجا كلذكو انالوجو لوَج لوب لاج لاقي نالوجل نم ةرم ةلوكل ةلوجل سرافو
 ىمايصلاو نوصل ىإ ىمايصلا تالواخم منهي نناكو ضعب ىلع مهضعب لاج ىا برل ى

 تاعابجل نيب ظرقم اهب نصحت نورقلا تاوذ نال نورقلا ىدايصلا لصاو ةيصبص اهدحاو

 انييم هحدم نيبأتلاو وهو ناسنالا حدم ظيرقتلا ىرهوجلل نع سانلا تاعامج نيب جودمج ىأ
 هكح نك 3| اذا نجرزأ ىأ نع اعيج داضلاو ءاظلاب اظيرقت هيحاص ظرفي نلف لوقو رم دقو

 ريغ ىا ضرعم ريغ هبحاس اهعنم ندحاو لكح دم اذا حدملا ناضراقتي اممر قحوا لطابب
 لخدلاو جرشل ةوجو نم نتشن امو دانجالا لها مم ارم ةعاج ىنعي ناعامكل مظنل 0

 ل ا ماا ل
 ددعلا ةعامجو جارخل ىانصأ ةعامجو ةمدقلا ةعامج اهنم نلماعم او موسرلا رتافد ناعايشل

 نيب ةزيبمو هلضف ىف ىآ لضفلا ق روتسدلا نا لعل ىو جار_هقسالا ةعامجو

 نييستخل 3 ب مكادل لصف نم لوالا لص لصفلا ىقيرشلا لاق لصفلا ىف ا ىف ىوردو نيتعانصلا

 قيلفلتلا قيفلتلا ىلع «يضغا ىا ظفحاو ١ ١ نزار تردحلا ا عرادزا "تق 4



 كر

 ءاشنالا ةَعانص نأ اولَعا ؛ ىدعب 56 اودعتست الو ؛ ىذقنب

 كفو ,بكطاخ ةيتاكملا قو « ٌعَقْنَأ ب باسل ةعانضو ٠ عفرأ

 ردياتمدو ٠ ب خدك قادالعلا ريطاسار :«تطظاح.هبَساُحلا
 ةديفحو ,رابخألا 5 ةديوح يي او“ سردُتو غ منت تانابسدل

 ىا 0 سانلا ةذوم يلطي ىاأعب ةبطقلل نم نوكي نأ زوجكو ةبطخ ردنملا ىلع نطخ :

 حرش ىف هرحذ ا ا انكملا مهلوق نم ىدرلاو نيكل نيب عماج

 دل 0 ا للا تلك مجال نانا 59 0 ناتكلا 0 نم ةبطلل

 منت تس مس عل 0 ل نم 0 ةباتتكتلا ىاعمب 2 سانا

 0 ىهف ةيآلا نيت نم اهيف نيثا ام ةلازاو ع 00 دارأو 2 هك
 ىورب دقو رابخالا ةنيهج 07 سوردلا نم سردن اماو اهناكم ىرخالا لا نياب نليزا

 ءاحلاب ةنيفح ليقو نيقيلا مبدل ةنيفج سنع مهلوق ىف هيلا ر املا وه ةنيفج رابخالا ةنيفج

 اههنيب ىلصي لجر ماقف ابثاوت مث اركسف نالجر «دنغ عقجا رامخ مما وه ىفاريسلا لاق

 لتاقلا نم ربشل 5 ننع ناف ةنيفجكب مكيلع مكادل لاقف نيلجرلا هلفأ نخاف اههنحا هلئقف

 امأو ىم»ءالا لوف انه اهتكو رابخالا ةقرعم يباب 2 نبيع وبا لاق ةنببج لقن الو لاف

 ىنب ةييوعم نب ورمع نب نيصح نأ هتيدح نم ناكو ةنيهج هنا قربخاف ىلكلا نب ماشه

 هموق ىق تدحا نق سنخالا ناكو سنخالا هل لاقي ةنيهج ىنم لجر هعمو جرخ بالك

 اههدلكو * املس ذل امهتريشع نم ا|دحإ ايقلي دل نأ |ىقاعتو نيصح هيقلف ايراه جرش هن

 وه اذاف راصناو جارسم اههل لاقي سيق نم نينطبب رف هموق ىلا اعجار فرصناو هع هلام

 الانف هتلتق انا لاق نيسنلل ةأرما ةردع انا تلاق نا نم اهل: لاقف نيسنل نصنخ:ةأرماب
 هموق ىلا فرصناف !ذهب نملكت ام افولَخ ّىَلل نكي ملول اما هلثم لتقي كلثم ام نيزح
 / رعش _ ليتم موعوني كيحا قفرق ءاج مث مرما' اضاف

 0 1 سوم 0

 نر اهلي دم هيب ها
 قر رفع[ :برك نضيع اذإ هيِرَدْرَت ال سراف نِم ْمكَو



 تحتم نير دل
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 نأ كبإ 4 د يح نم 00 م نحت انو ٠ هيلع قيبملا

 لادج كا 0 5 خس ' 0 0 تاكا
 هوه نع

 ا

 ساسج اي لاقف هيلع فقو مت هيلص قدف ابيلك نعط ىتح هكردي مف ترال نبورمج

 ورثع اي لاقف ورمع ةقحو هنع فرضناو كءارو ءاملا تكرت:ناسمل لاقق ءامةيوشبي تكا
 ىاذ" كي نحقق ىأ نوجت ىف لاقملا هبا يرضف :هيلع زهجو هيلا لزحفءام ةيرعب ينك

 وذ تيرحدل لقملا هنمو نجت اهرحاو اهقرط ىهو ةيدوالا نوهتك نونفو بعش ىذ ىا نوحي

 ناكو رضم نب سايلا نب ةخباط نب ذا نب ةّبض لثملا اذه لاق نم لوا ىاديملا لاق نوت
 ىف هينبا هّجوف لينللا نم ةّبضل لبا نرفنف نيعسرخاللو نعس اههرحال لاقي نانبا هل

 ىلع ناكر بعك ىنب ثراخل هيقلف اهبلط ىف ديعس ىعمو اهدرو دعس اهدجوف اقرفتف اهبلط
 ىنضا اذا ةّيض ناكف هيذرب نحاو هلعقف هّيلع قلق اهيا ثراخل هلأسف نادي: مالثلا
 ةييقلو حافلا ف برضي ذلثم هلوق بهذف ديعس ما دعسا لاق اداوس ليللا تحن ىأرف
 تفرد توام اهب قاد طاع اى امنا من هتك ناسا سعال

 كئيلع نادوبلا ناذه ام ئربتع تنا له ةل'لاقفاههقرحق 'نيعس هلا ئدربدلع فار

 لاقف نينه هّيّررب نذخاو هتلتقف لع ىف اهيا دا هيلع اهو امالغ نيقل ىلب لاقف
 هفيس ترادل ءاطعاف امراص هثظا قاف هيلا مظنا هينطعاف لاق معن ذ لاقف !نه كفيسب ةبض

 جا دااكبل يدعي ياكم يطاق نرخ ودار نا ادا هزه هني نم :نخا ايف

 ةتالثلا لاثمالا :نه هنع راس نم لوا وهف لذعلا قيسلا قبس لاقف ماركل مهلا ىفا

 نيتبانكلا ركذ عنص ام ىلابي الر اصباذا نصي .ناسنالا نك لزه ىا نوجمو دج نم

 ةجاحلا جاجاو ةّدحل نم دتشا ىا جاجا ٌدتحار باسلل ةباتكو ءاشنالا ةباندك

 ىأ ءارهل 0 عضوما ىآ حرطم' جاجتلا ٌّنَتشاو عنلا ضعب ىف دنيز ام جاجللا
 طغللا طغللا موق اي مترثكا تل ل بلا تيرا نت لااا
 وه متذخا ىا مترتاو اطاغلو اطغلو اطْعَل نوطغلب اوطغل دقو ةبلجلو توصلا كيرفلاب
 نم لعاف مآ وه ب بطاخ طلغلا عم ىا طلغلاو ءاور اذا نيددل ردا نم ةزسعلا مصقب
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 كرهه 7

 : هلظ لاقثتسا انم 3 اًهق ةنيكرلا َنِم . اهيلا باث ام

 ل نأ حعب َلْدكو 2« تهصف ةتفانلا 0 ةلربصتساو

 ةرصن رظَنْنَيو ؛هيلا هلاح ثلا اهف ظني درخآف تهت اَك

 لظلا هلظ لاقثتسا ةعامجلا ىلا عجار اهيلا ىف ريمفلاو هباهذ دعب عجر ىا بوثي لجرلا

 دجوي ام ٌقخا ىا ليقت كع كلظ لقتتسهل لاقي هبحاص لقث ىف ةغلابم لقثلاب فصوي

 ار, |مجلا وم هلزتم ىلبإ فص زومرف كح لقي لاقتتالا عيرملا لظلا رهو, فانم
 داريتساو درعا ىنمز ىف سمتلا نيع 0 أ نك اذا ةئيفح للا لقت روصني

 يلاغلا ىف درب داف عر ريغ نم انحاس هلوزن ار ذاذرلا وهو رطملا فعضا لطلا هلط

 ءاج ام لك ناو نيددلل دراب مهدنع هنا ىعي 05 000 انه لطلاب ىنكتف هعم نوكي
 ل ردتف .١١ تلؤزى أ ءاكون ليقت' هنل

 يللا ا[ ميمااعشا كييوع, ' ءانفوك قنراتتلا راََمَرْوَلَ
 اا لا رابحالا نلفت لاق هلءامد.اغيج شفلاو ليسلاب هتقتو سطاعلا تمم نت ايف
 سطع نم معلص لوسرلا لاق ها كمحري كلوق نيهسلاو رتكا ةمجملا نينشلا نيبع وبا

 سطع اذا اضيا لاقو ماذجل اهنوضا ءاد نوعبس اهب عفذ لاح لك ىلع ه دمحلا لاقف 0
 مكلاب مكلصيو هدا مس كيدهي وه لقيلو ها كمحري هنمتي ىذلاو س دنمحلا لقيلف مكدحا

 نعو لذ ال ءايح نم نكاسلا دراقلو اك كا )د نم نكس درخا ىروغلا لاق درخاف

 نقو الذ نكس ىا درقا ىوري دقو ادرخُك كل ام لاقي همالك لق لجرلا درخا جارعالا نبا
 ىا هيلع قبملا ةرصن رظتنيو ةرشع ةسماخل ةماقم لا حرش ىف دارخالاو دارقالا ركذ رم

 سا هترصنيل هيلع غب مث هب بقوع ام لثمب بقاع نمو ىلاعت هلوق ىلا ميت !نه مولظملا

 000 ع ةروهصما نق را دانا عمرا نئاس' ليم كا كمالك ئوقب ف ريقتا نا قهاملتلاو
 رِعش هلوقك اهركدت نأ

 راثنلاب ءاضمزلا نِم تيعتشتللاك ١ قبرك ةدعورفعي تيعتسما
 ُ ا : رعشم ١ ىريرخلل لوقو

 تسوي انأ فْسوَي انأ هَل عاف _ ةففك ذإ كيِسْرُي ل ناك نإ
 هيلع كل تام لل قاثلا قو كردلل نب وزنعا ةثاعتساو بيلك تي دح: ىلا ةزاما لّوالا ف
 مل سوسبلا ةقان بيلك لتق امل هنا وه تركل نب ورسع ةثاغتساو يبيلك ني ىدح اما مذلسلا

 جرخ اذا ناك ايم فاخي ال بيلك جرح قىتح هلتقيل بيلك ةّرِغ عقوتي ةرم نب ساسجل لزي

 هعبتاو جرخو هحنر ذخاو ةيِرْوَرْعم هل اسرف بكرو هجورخ ساسجلل غلبف ىفل نع دعابت



 ت0 ا

 بابل ىف ٌُباسْنَدو ؛باحتلا ّرَم رمت ىو ًة5ماج اهّيَسْحَت ؛ تايّشلا
 انلف ,ةَققارثلا ىوَعْحَتساو ,ةققاوُملا ىلا نْوَعَد مث «بابُحلاك
 ,ءاملا ىلع ةّيشاملا ةّملولا اًطبتو .ءاهفّدلا ةّيطملا ىلع انكروت
 ةعامجل تقاعف ؛لاب بسيو ؛ ٍلابرِس ُقُحَت هيلع اَنْيَش اهب انيق
 اس اس نن]|

 را ةنيفشسلا َنِم ٠ هزارباب تو ؛ ةرضحأ نم نئم تقفّنعو ؛« ةرضخُ

 تناظر ءاوقتنسال 6-0 ىأ 00 ل لهلا ٍدامز ىا 0 ةيدلولا

 ةماققا قى هس لود هخمو عينتلا درج نع ةرابع 00 م اهلصا انه 0

 برعم وهو د | نانسرلاو ناذزرلا اهم امض فوفصلا ىرقتست صو اهتدصرف ةعياسلا

 هلوق نم 00 تانقنملا ىراوجل نم عرزلا ىلع الامع اوجرخ نأ ديري ىيراف
 فو يلا رسكتي وق نم رف ' ىلع اذه مدلعالاك رمبلا ىف تاّئشنملا ىراوملل هلو ىلاعت
 اهنينب جاوزلل ابي ةزمعلا تبلت اهنار نهيرجي جاومإلا معني قاوالا وأ حرتلا ا
 ظئاخ ىهو ةيش عمج تايقلاام] دوسالا وه ىلاخل تايشلاةكلاخح تا نيبو

 نول مظعم ىلاخي نول لك ةينثلا ىرهوسلل نعو ةيش دحاو نولل لاقي الو نولب نول
 سيل ىا اهيف ةيش لل ىلاعت لوقو هلوا نم ةبضاذلا واولا نم ضوع ء ءاهلاو ةريغو سرفلا

 ليقو اهريق داوس ىلا تايشلا ةكلاح هلوقب راشا ليق اهنول رئاس فلاخي نول اهيف

 باسنتو 0-0 اهلك ىهف دوسا اهنم وه ةنيفسلا ريغ ىف ضايبلا عضوم نا ديري
 ةيطملا ىلع انكروت ايف ةّيدل اهّفبو ءأملا مظعم ءادل تفي بابكل بابحلا* بابل ىف
 مصتو كيلجر ىنثت ناوه ةّبادلا قع كروتلاو ةرّيقملا ءادوسلا ةنيفسلا ىلع ىا ءاهدلا
 ىداولا نظبت ىنم ةنيفسلا انلخد ىا ةيلولا اتطبتو كيروتلا كلذكو جرسلا ىف كيكرو
 ةنيفسلا لعج امو ةّبادلا رهظ ىلت اهنال كلذب نيمس ةعذربلا ةيلولاو هنطب ىف لخد اذا

 نم نولوقيب مثنال كولا ١ تينأت نوكي نا لقجو ازاغلا ةيلولا ركذ اهفدرا اراجي ةيطملاح
 افاميف هرهظ ىلع ىرج ءرجم ةنيفسلاو نوقرغي الو دام ىلع نوشمب را الا الا نامارح

 نترمعو نخبو ىأ نفتعو رامخلا اذه ريغ ىقفو ةماعلا ىسلا ا سلا لاب بسو ىكىلنل ةبلو

 باث لاقي بضغلا نكسو مدل نم يلا لصح ام الول ىا ةنيكسلا نم اهيلا باث ام الول
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 ب سموعم
 9 نأ ص

 مهتإ تح ءروسلل دعب روكلا كك مهج تلصوو روش نأ

 ,عبصإلا نم هكا نك نّنخأو , عيرم لاو عقرملا ىف هك

 ف 00 0-00 د 0 0 + مينأ 0 00

 را تلذ يح بفرلا 26 طفلا كاخا قسا قاسلل لاقو 5 ةرئاف
 ئرهلا هيلا رظنق غنام ةيقب اونفاصتق رخالا لزنملا مهدغ نم اولزن مت ءاملا نم

 نكي مف لحترا بعح اي اولاقوموقلاب لحترار سما هلوقح بعخ لاقف هسما ةرظنك
 باول نع زهف دارو كنا بعح در هل اولاقف ءاملا نم اوبرق دق اوناكو ضوهنلل ةوق هب
 ةوبآ لاقف ظافف هناكم ةركرتو هلكأي ن | عيسلا نم هعنمب بوتب هيلع اوليخ هنم اوسَسِب اهاف

 رعش هبيتري ةمام

 ادَرَباهْدوَجاَن اًدإ أم اَرْمَخ ءامظ ىلَع قْسَأ ةقوس نِم ناكام
 اد جدر وتبفاو هب ى ثَن ٍنْعَح ةّمام يبآ َنِم

 ارز اك دارو كنإ تنشر هل لبق رمت يح هآملا لَع قو

 لاق ٍىرهوسلل ىنعو ىتنأ اشطع هلئقت نأ ا نتادحالا تيع كا «ب ىو اهردق ةينطا وز 3

 رّدقو انيلع َيعَف لاقي ردقلا ٌوزلا لاقيو ةّينملا كاله نم تّحي ام ةّينملا وز قمضالا
 نم :ذخأ ناصقنلا روخلو ةدايزلا رركلا روكل دعب روكلا ىلا مب تلصوو ئزو محو
 اهترادا اهني اهروحو ةماعلا روك نم اهغلصأو روكلا دعب روخلل نم ساب ذوعن مهلوق
 ىلع الجر جاتا رما ىتيرشلا لاق صقن ضقنلا ىفو ةدايز اهيف ةرادالا نال اهضقنو
 امو جاتا هل لاقف روكلا دعب روهلل !ذه لاقف ريما ءآول تحت ىرخا ةّرم هتعب مث شيج
 201 ءانعم ليقو ةغللا لا زتكا |ده قعف ةدايزلا نعي ناصقتلا لاق روكلا سعب رود
 ىف اهعمج هتمامحع راك نم عاقتجالا وهو روكلا ىف اننرك دعب ةعامجلا نع انجورخ نم كب
 ةلاح ىلع ناك ىا ناكام دعب راح علوق نم نوكلا دعب ىوريو اهدسفا اهراحو ا
 ةماقتسالا ىلع نوكللا دعب ةعامجلا نع انجورخ نم كب ذوعن هانعم ليقر اهنع عجرف ةليمج

 ةيشاملا تعتر نم برشملاو ريثكلا لكالا ىف عاستالا عترملاو لزنملا عبرملا عيرملاو عترملا ىف
 لحم قولخاو وهلنو معنن ىا عترنو بعلن انجرخ لاقي تءاش ام تلكا اعوتر عترن
 ةومظع مهنا ديري عباصالا سور ىمو لمانالا ةدحاو جتفلاب ةلمنالا عيصالا نم ةلمئالا

 ىنعي كسنا نبا قيح لاقي مفيلحو مثفيلا ىا مسنا نبا قوذختاو مثسور قوف "وعفرو
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 ا عر

 يدع , تارقلا ىف عرب اًباَتَ اهب تيقن , تارقلا

 :مهبهذل ال ,مِويَدَهَتِل مهب تنفذ , تارقلا ءآملا نئم اًفالخأ

 عاقعقلا راق مهنم 4 م مهبدأمل ال , مهيدأل مهُتركاكو

 ريما نهع ام اذه ةمادق باتك ىف تأرق لاق روكذملا وه متفلا نا الا لوعفم ىنعمب
 ناو !اذكو !ذك لعفي نا هرماو يساسطلا طيسقت هالو نيح نلف نب نالف ىلإ نينمؤملا

 رسكسب قس ىريرلل طخبو اجوسط اجوسط اهبرقتسي ىح تارغلا_قَّس جساسط ىلا ربسي
 معلا بابراو مركلاو لضفلا باح اوناك موق مه تارفلا ونب تارفلا ىب ىنم عربا نيسلا

 وبا دمحا مثربكا ةوخا ةعبرا اوناك غنا سابعلا ىنب ء ًارزو رابخا ىف ىلوصلا ركذ ملقلاو

 نب ىبوم نب دمحم مثبار مهربا ىسيع وباو رفعج ها نيعوباو ىلع نسل وبار سابعلا
 ىنب ىحي لاق ساب ردتقمل ةرازولا ايلو نقف نسحل وباو سابعلا وبا اما تارفلا نب نسحلل

 ين زعم. ةاقولام سلبا كوب مظلل ىلع
 نان هتك ةلونا نقف... ةوارولا كيزتل يمحاتأ
 هراَهإ الب َكْيَلِإ نَدَصَق ْنَقَو ةذِرك ْمِلَق قاوم اهلَراَمَأ
 ةراعتسم تت و ىمارلا كى تنّوبِعأ اَسْوَق اًرحامت اه

 اريتك مهترواجو مهتبحاص ىأ مهترتاكو هبراقو هب رملا ىا يبي كانطا 001

 نب ركب ىنب نم ةبلعت نب لهذ نب نابيش نبورمحع ىنب دحأ وهروش نب عاقعقلا بارضأ
 ليقو لمملا هب برضي ةرواجلا نسح ىف ةمام نب بعك ىرحي ىرج نم ناكو لياو

 لعج هيلا نصقلاب .هفرعف هقلاجو لجرا وراح اذا ناك ليكراهف منال سل ناكل
 قىنح ارخاش كلذ دعب هيلا !دغو هقجاح ىف هل عفشو ةودع ىلع هناعاو هلام نم اييصن هل

 ْ : رعش ممعسيك لات
 سنيتلج لص تسال ٍرْوَم ِنْب ٍعاقْعَف سبِلَج َتْنَكَو '

 سوَبَع قارطي ِرَسلا َكْنِعَو ٍرْيَجب اوقطت نإ ْنّيلا كو
 بعكو ضرالا ىلإ رظني هينيع راو ملكتي مو نكس اذا قرطا نم قيرطلاك قارطملاو
 وهو ةمام نب بعك نم دوجا لاقيو داوكل ىف لثملا هب برضي ىذلا وه روكذملا ةمام ىنبا

 نبرملا نم لجر يف بكر 2 ىف جرخ هنا هتيدح نم ىاديملا لاق دعم نب دايأ ىنب نم

 نصي رت ةاصح»نعقلا» حرطي نا وهو مهءام اونفاصنق اولضف رجان رهه ىف طساق

 ردقب ناسنا لك برشيف ةلقملا ىف ةاصلل كلتو ةاصقل رغي ام ردقب ءاملا نم ءيف

 هيلا رظنلا دّرحي ّىرفلا رصبا بعح ىلإ ينناو بعقلا راد اهياف برشلل اودعقف دحاو



 ب سسوعال
 ديعولا رانب قدّصلا َكَقْرَحَأ م ىببلو قدِضلاب كيلع

 كيبعلا ضو قلل طخ ىم ىروصلا ا هللا اضر غبأو

 ١ ةانبتطف ,هتادزأ ْبَحْتَي قلطناو , هتادخأ عدو هنإ م
 نءانيف ان ىللا جِرادم نم هربخ انرشنتساو « يرلاب دعب

 « ةراع دارجلل يأ ىرد الو « ةرارق فرع

 7 تلو 7 5 اد تاو ا
 ةيتارفلا 0 ةيناثلا ةماقملا

 يّقِس ىلا «تارّمَقلا ٍِضْعَب ىف ثيوأ لاف مامم نب راحل ىكح

 ناَرُم ىلع هب َتْرَرَم اَرْبَق يسرد نع َكيَلَع هللا الح
 نافل َناَدَو هلال ٍقَكَص اًنفيَكَم ٠ اَنِيَوَم َىَّمَعَتْمْبَف

 نام اب اع 5 قنا كام قب َرهَذلا |َنَه نأ وَلَف

 ميركلا للهت للهتف ىوري دق ميركلا ةشاشه شهف ةيأمو نيعبراو عبرا ةنس ىفوت لاق
 لح دكا للا عرادم ص ١ انلرتديا نآانبلط ىل اًنرهفتساو ”اةءاكوسا ىلا ةناوخا

 الك 1ك است اهنال ىلطلل اهفانسإر' باقتكللااهيقأ عراقيو ةلاسزلا اهيف بنكي. ةقزولا
 تبو هيف رق عضوم هل فرعي مف دالبلا ىلا لئاسرلا هيف لسرا هنا ديري باتكلا نم
 ةهراع دارج ىا ىردا ام مبلوق هنمو هب يبهذو ة:نخأ ةميعبو ةروعب هراع ةراع دارك ىا

 نع نونكي مهر قيعض !نهو اهروع اذا انيع راع نم هلصأ ليقو هب بهذ سانلا ىا ىأ

 « دارجلاب سانلا

 نييرشعلاو ةيباثلا ةماقملا حش
 ّ 0 ىل | ةينفلا 3 ذأ اك 0 5 0 لام ىأ ايو أ هيأت أَي ىرأ تب تو

 0 ةارقلا وسلا قنو ين جياع سلا

 لعف وهف قس ىور نمو فاضملا ىذح ىلع وأ ردصملاب يمت ىرقلا نم ن]ارفلا هيقسي
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 كاد يو لم ايلا

 تف دقلو ءِدْيَر وبأل كن هللات ثلّقف ماتم نب ٌتراخلل لاف

 نار اذا ٍمركا ةَشاشهق ٌسشهف , حيبع نب ورمع الو هلل

 مظن "0 ل

 هانعمو زاجي !نهو هَمَشَق لو احلا هنم نخا ال ىإ ثراك بطخ ىدوع ىقتلا الو فقلاثلاو اهنم
 غلبو هيلع دقه ّمضلاب هثركي رمالا هثرك نم ليقث ىا دا 7
 قيرفتلاو قشلا ترغلاو عطق ىأ ىرف تراف لح ىان ىرف ذل هلثم هثركاو ىهشل هنم

 دعب هثرف رتني نيح شركلاب ر اًرِكل لعف هلصاو اهنتف سبكلا 50 اذا لل ترف نم

 دسالل قيضلا ليق هنمو هب شطبلاو ءىقلا ىلع ضبقلا نبضلا بهان ىا ثباض هقف
 ع ةيعار ردخت ىقاوملا:حزسلا حرس لكر.. . هيلا ىسالا ىباضمو ةنيرتلاب دل

 نم نادوسلا وبا ماحو مورملاو سرافو برعلا وبا ماس ثفايو مهماحو مهماس ءهنم حورتو
 ىلع اهعقر اصناو مَع حون دالوا مثير جوجامو جوجايو كرتلا وبا ثفايو برغملا ىلا قرسشم ا

 ىا تفايو مهماحو مهماس لاقف مانالل اثراو ترص ىتح تنا نم لاق داّياق ناك فانّئتسالا
 نسللو سنالا ىلع لقشي مانالا ناف مهنيب نم كثروم نم هل ليق وا مهنم لكوباو مهدج
 صح امناو كلذ قوف نكلو همايق لثم الو ىا ديبع نب وريمحج الو ه» نق نقلو ءالوه لاقق
 نقع انا ايريل لاقف روصنملا قل تا ىو ريو افوسؤم ظعرلابو اقورعم دعبلا ناو تر
 مل كلبق_ نا نم كريغ دي ىف قب ول كدي ىف عصا ىذلا رمالا اذه نا لاقف ىنظع
 رعش  يفناو هدعب ةليل ال مويب ضعت ةليل كرّدحاف كيلا لصي

 لَجْألا ٌَسيِغْنَتلا لما 6 قرد َلَمألا : ةهرغ نق ىِدَلإ ا | اي

 ارتغرا تمارا نك ل25 ١ هنتر اهيذلا از ىرتانا
 نسل سلاجو ةرصبلا نكسي ورم ناكهخيراق ىف ىذادغبلا بيطغل لاف روستلا

 وو توم وصنملا خلي الو اتعب نب لصاو ىلإ ككزتجلا رمش, كلب رهتصا نانا عاطل
 هيتري»لافتفا نار ةربق لق روطنملا رش سا در احا سرالا لع



  موعوع ا

 فدريو , ةرمإلا نم فتأتي لعَجو ؛ .عقشناو هدول ا , عمس الي ا

 ركشللا نارا: انسان كفاشلا ىلإ ةَدَع مث ٠ ةرشزلاب ةركولا

 َبلقنات , هاشُعُي نأ هيلع َمْرَعو ؛ هابكو ظعاوتا فطلاو « هانجتأف

 ىَداِهَمَي ظعاولا ّرَوَبو ا ا ارو فمرتما ود كاستل دنع

 , اًرِصاَقَتُم وطخأ هُنْبَقَتُع ا هثبقتعاو , هتقفص هتقفص زوَعب تابَتَيو ,هققفر نيب

 ِبّنَقَمل َنطَقو , هيِفْخأ ام ف فّشّتسا الف ء اراب انك هيرأو

 ىنم برتقا 0 ؛ تاتشرأ نم كيليلد ريخ لاق ؛ هيف ةكيحو

 ملظن 6 دلشلاو

 ةكئاكتم كن كولم ثداح ثراح اي فرغت ىلا انآ

 تشياكف اول دِح 0 رروطا تتباكتلا برطَت 2ك ام ُبِرُطَأ

 ةرمالا نم ىفاتي لعجو دوجا مملاو عقتباو عقتنا !ذكو عزف وا نزح نمريعت اذا هنزل
 هيف ةزملاو هتركش لازا ىا ءاكساف ةرامالا ىلع مدنلا نم رّيصتيو فا لوقي ىأ
 هيلع اقيضم ئأ اروصخ هيتأي نأ ىأ هاشغب نأ هيل ماى هيلح مزقو _يلسلل

 ىداهنيو نينتا نيب ىداهب نلف ءاجر لا لامتو انيمب ليبامج ىتم ىداهنلا ىداهنت

 لكل] لف قيرحت زظن.ديلا رظنا .ءادعمو ماتو يال" ةريظنو:رضما اذ ىاإ ارصاب اهل هيراو
 ئربكعلا لاق دّرهتملا اهلوقي ةاكلا كلتو اعزفم |رما ىا ارساب اسل كّنيرأل مهلوق اماو
 ىغعمب لعاف وه ليقو راصبا اذ احل ىا بسنلا ىلع وهو قييبوحنأ 1 |مصب ىلا مصاب اسيل

 قنعمو سفن هنع ققخا ىأ |مصاقتم وطخا هنبقتعا هلوق نال :دارم فذلخ انه هعضوو لعفم

 01 0 سلا قمتي اك شين ىا قمتسا اق ”ةئيوربلا لعالحا ارسابا اصلا ةيرأ
 قييرطلا كاده نم اهرب نذليلد كل ناك اذا لوقي ىشرا نم كيليلد ربخ ك0

 ىلا دشري نم هلوقي لثم |ذه كلع كّلد نم كيليلد ميخ لاق هيف ككشتيو هرظني ةأر ام
 مهثي سدح بحاص ىا كولم ندح فىعبتاف كدشرم انأ ىنعي مقتسم_قيرط قيرط ىلاو قد

 نم تلاثملا نتلاتملا برطت ام تثفنلا نم ةلعافم ةراسملا ةثئفانللا ثفانم مارمسو

 نلاثلا وه ليقو ىثمو ثلثم عمج اهنم نيتوق كع امد قاعملاو ىّوق تدلتا لامار اتوالا



 ا موعرس

 يقترا امبيو ىسنتحا امب ئبلاطبو ىتحأ هو ىتجلا ان نوخاوبيو

 اغّلبَأ لب ىرولاب لعفي ناك كق ام لَثِم ٍقِياَنَّدلا ىلع نشقانيو
 يتب ام اهنم غبي ملول دويو هنك خّيالولا ىلع ضعي ىتح

 :كتلودب لالدإلا عد ,ةياعرلل ممل ,ةيالولاب حتومملا أ لاق 0

 سلخ قرد ةَرْحُقلاو ؛ بَل عر ةوّدلا ناف «كتلوصب رارقفإلاو
 ٍنِيراَحلا ف مئاقُشأو , هنّيِعر هب تلعس نم ةاورلا >عسأ َّنإو

 كاكا 0 ةرخاآلا ْرَدَي نمم كت الف ؛ هُّقياَير تءكاس نم

 ىف َقَس ىنَوت اذاو ءاهيذويو َةَّيعَرلا مْظَيو ؛اهيغَتْبيو ةلجاعلا
 ,ناسنإ اي ُلَسْمُت الو «ناَيّحلا ُلَُقْعَي ام هللاوف ءاهيف َحِسْفْمل ضرألا

 ىلاولا َمَبَوف لاف ؛ نادت نيِدَت امكو «نازيللا كل ٌعَضوُيَس ْلَب

 ىلعالا اهراقنم نال ءاوغش باقعلل ليق هنمو ضعب نم لوطا هنانسأ ضعب ىذلا وفر :رحذ

 وهو لعتلاو اهرغص وهو سّسكلاو اهلوط وهو قورلا نانسالا بياعم نمو لفسالا نم لوطا
 اهمامضناو اهبراقن ةلش وهو ٍصللاو اهتبانم ىذلتخا وهو اغشلاو اهيف نس ةدايزو اهبكارت

 لجرلل لاقيو هيرش اوسح ءاملا ميطلا اسح ستحا امب مغلا نطاب ىلع اهلابقا وهو لليلاو
 ةوغر نخا ءاغترالا ىفترا امبو ءىت دعب ايش هبره اذا هاستحاو هاّسحتو قرملا دبز ىح
 باسكل ق باسل ىف شقون نم ثني ىكل هنمو باسكل ىف ء ءاصقنسالا ةشقانملا نسقانيو ةواستتحأو ىبللا

 اهنم غبي ملول شاقنملاب ةكوشلا جارفتسا امهر شاقتنالاو شقنلا نم هلصاو بّدع دقف
 ىم هلصاو ٌقرملا ىا مترشملا نيزتملا ىا وتملا بلط ام اهنم بلظي ملول ىا ىغب ام
 لالدالا ع عد اقرع خريف اهعنييف هنوف لبق كلذ ٍهفلكتو اهعابتا اهدلو عت ىلا ةيبظلا

 اهلالدو ةأرملا لد سوماقلا ىف لاق . ُهَلِعاَف ِتّنِإَف ىلِدأ هنمو ةءاردل ةّلادلاو لالدلاو لالدالا *
 ىالخ اهب امو ةفلاخت اهناتلكشنو منعت ىف 5 هّيرث نأ اهجوز ىلع اهّلادتو اهلولادو
 هيف ديز ام عينلا نمو ناسنا اي لمعت الو ايلاو راص اذا ىا ىلوت اذإو لدت لد دقو
 لاق عقنناو هنول عقتماو نزح عم نوكس موجولا جوف ناسحإلاو ةءاسإلا قلي الو

 عقتما لاقي ىرهوأل نعو هيف ةفيعض ةغل عقتناو عزف وا عزج نم ريخت ىأ ما ىزرمطم ا
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 هكا اف هن مم مكر عل

 01 0 هنا لن ياهلا حا

 كىلذ هنم راعتسم مثالاب هنيد غتواو كلهف سا هكلغا ىأ غّتوف ها هغتوا لاقي اغتوارأ

 ريصما نادل لكلا قي ذل ىلا لركالا لاح ا

 حلا عوني ع ىلايب 0 ام

 0 ىم 2 ام 0 1

 هنفكب مامزلا نىك نمل دقن

 مكتمل كافل راش ل
 كوع نفك ولو ةاذأ لجو

 ابنا اذإ ييتودحلا 7 كنَكِحْعِبََف
- 22 

 0 ام اذإ دل نفاع

2 2 200 

 تم يم م نر

 كسلا يقف ىه لذأ نرشحلو

 اجكط اشم 0 َّإ هلافساج

 اهع اك ةاشولا_كذإ ىلإ تعم
 اغَل وأ ةياعلا قا نإ ضاغتو

 اغّيَسلا كد ٌجاجألا درو

 كفن كنم عمّدلا ٌبرغ ناشر

 "1 كب ا

 اغَرَمم ناوهلا برت ىلع كلك

 نكققعلا ةحاصقلا 3 ىري يبق

 اغَّشلاو َدَصيِقَتلا ىلع ىيساحيو

 هما

 نمّلقت لبالا هقلكا اذا رم تبن رارملاو هيف عترا ىا رارم لا عراو_وغللاب ملكت ىل
 قسلخل هثعبيو مفلا هغيسي ىذلا ولكل برش نع كعنم اذا ىا اغّيسلا كامح اذا اهرفاشم

 نعجوتتل ىأ هل نييوانلو هتراما نم ىأ هلغش نم ايلختنم حلالا وشو جاجالا ٌنض غّيسلاو

 2 رعاشلا لاق تققرو هل نيتر اذا ةاوأمو ةّيوأمو ياو ةيوأ هل ىوا نالفل تيوا نم هل
 انفيغ ءآرلاو ءاث همالك ىف نيسلا ربصت ىذلا وه غتلالا اغلا _اَيِل ىَوَأ ام ةمْيوَاَتْسا نأ
 امكلا وه عقفلاو رقرقب عقف نم لذا لثملا لصا الفلا عقف نم لذ ١ نرشعلو امال وا

 ا ودل ل اساسا اسال سول 0

 رع نمنلا وهثي ةغبانلا لاق رقرق عقف وه ليلذلا لجرلل ليق هنمو

 5 الوري نأ ِرَقْرَقِب اعَقَف مَن اَم هَقيِقَشلا ىنب ٍفونَح // نوهت

 قلعتي نبن هنال رجلا نوضح وه لاقي امك ع اقلا ةعقف نالف لاقيو سلمالا عاقلا رقرقلاو

 رعش ا ضرالا ىف 00 برضي_ نأ ريغ نمرختلا ناصغاب ٠

 رست اَلَو لِظ الو ْمِسَن الو ُقَرَو الو لْصأ دف ثوشكلا َوُه 3
 رم ىينلا | ىعالا ار رست :لفالا ىاغملا ةدايرلاو ناصقتلا لع ىا'اعقلاز ةديقتلا لف



 د موعإ /
 عروم نو ر م2 نم م ملل هر 8

 هباب قالَ 1 يئالتلا 635 هلعف ا 7-0 دبعل عهاوف

 تداك 0 , اهتورهْطُي ةيوشو :اهنززد ةردع ىف م لطم لاق

 مَآ ,تاوصالا تعّشح اف «لوعت ةضيرفلاو « لوزت سمّتلا

 خرصتسم خرصتسا , تارابعلاو ,«تاربعلا تّنكتساو ؛تاصنإلا

 عاص ريمألاو ؛رّيالل هلماع نم دينا َلَحََو ةودماتلاوسألا
 07ج 0

 هجر ْنِي سيأ الف ٠ هلل فْشَك نع وال :هيضَخ ىلا

 اًضرعم كشناو ,ريمتيلا ةضهن ضهتف ؛ هححنل ًطعاولا ضهنتسا

 1 ميار ااسكلا جارل ابجي

 لازنالا عشوم ءازلا متفب لزنتسملا الزنتسم هرخأآو هتياغ ىا ّىَلل نكسم ىراصق
 اهتبِصنا ىا اهماهس ديزت ناوهو تعفترا ىا لوعت ةضيرفلا تلاع لاقبب لوعت ةضيرفلاو
 ةضيرفلا نا كلذو لبملا نم اذوحأم هئظاةييعوبا لاق ضّتازغلا لها ىلع ناصقنلا لَخوَيَت
 باهذلا ىلا مويلا لام ىنعملاو مصقنتو اعيمج ةضيرفلا لها ىلع ليمج ىف تلاع اذا
 قيضي ةولصلا تداكىتح ديري ةدايزلا لوعلاو ةولصلا ةضيرفلا ليقو بايغلا ىلا سعتلاو
 تتكننا تارابعلاو تاربعلا نتكتساو ىنيتالص عجرتف اهريغ تقو اهيلع لخديو اهتقو
 عم توص راجل هيلا راج لعجو,؛ نمالكلاو ءاكبلا نكس اذا ىعملاو اهتك ىلا تعحر ىا
 0 حورسلاواب ىتكنملا عزي" يلا كلور :ةفرشن نم ىا هحورأ نم ٠ عزدمو هانم
 هليذ ثقي مالا ف خلل نيازي ىلا نأ ةلصاراورمالا ء ف: تضل ىاويشنلا هضم) نار
 ىودسي"' . :«ريغ نطاعو لكرلا ةيرن نأ وه ضيرعتلا ريمالاب اضرعم سشناو هقاس نع هقاس نع

 50 مدلل علرق نم دافتسم هيابسا ةئيهتو ملظلا مامها ىف لثم وه ماظملا ىف مهلبو
 ليلو دست هيف لس ندا وعر هماشلر للا .اربا فلسا ناشحألا نم هنا 0
 ىف اهعّرذت وهو ودست ةقانلا تدس لاقي ءىقلا وحن نيلا ٌكم وهو وْدَّشلا نم ىدسلا لصاو

 ركب رقت انهو ابتلو ارماتم ىآ الوم اررطو اررط اهدرو ىف اعلار م .اغوطخ جات ١
31 
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  موعو ل 7

 نارا كسا امال

 مظن

 ىنغلا الو يناغَملا ىنغت ام كرمعل

 00 00 هللا ىيرارم ق د

 كَم 0 0 8 الو

 2 7 ننام“

 ةهعقوو 0 كينيعل لثم

 هاني

 9 تح ا(

 داشنإ هل فوس كهيعس
 سا م ندع 2-0-7

 هب ىوثو ىرقلا ىيّدم ا نكس اذإ 0

 وياوقو ةريجأ ىم ىنتقت امي

 هيانو لوغقاي ألا هِيّلخِجي
 بانو ةيلع ع رم

 ا لاح ليولا 5 دب
 م اة ا 0

 لاق برطلل توصلا عفر لّجزلاو لّجز ىذ ىا لجز توصب باتو رجدزا ىأ ىوعرا نم
 ةعفر ال توصلا ضافخا بجو لجولا ّنآل ةككر هيفو لول الجز تأ دق ىربكغلا
 منقلا ىف لعنسملا امنا مضلاب ريثك سايق ريغ ىلع رعي رع ردصم جفلاب رهلا كرهل
 ءارتبألا نيكوتل ماللاو ها زعل ىلق ءادتبالاب هتعفر ماللا هيلع نلخدا اذاف حوتفملا
 بسن هتبصن ماللاب أت م ناف.هب مقا ام هدا رعلو ىمنق هدا ريل ريدقتلاو فوذحم ربخلر

 نلق اذأو هماودو سا ءاقبب لك هنأ رمعو سا ريعل ىاعمو تلعف“ ام هسا رمع نلقو رداصملا

 حاب رإ| ى] نيوز لوقو ءاقيلايهل كرارقاي ى ١ سا كريمعتب نلق كناكف ّسأ كَرْع

 رعش قوزغلا
 ِناَيِقَتْلَي قْيك هلا كرمت كيس اًيَرثلا حنْملا اَهَّيَ

 ىنتقت اب .تويبلا ىا قاغملا كلذي منقلا دري م هنال كرمح ليطي نا هسا وعدا ديري
 ىمو نانسالا ىلع ةدئازلا ىف ةيغاشلا شازلا ىإ ىغمالا هبلخب ىنقي امب ىوري دقو
 دقو وعم عملو ءاوغم ةأرماو فها لجر لاقي. نانسالا نم اهريغ ةئبن اهُنتْبِن قلاخت قتلا
 ىض هيبنلاو هبانلا هيانو هيلع ىنخأ لماخ مكف جوعم ا غهالا ليقو اًغش ّقشي ىيفش

 عضوم لا و ةبقعلا عمج باقعلا هباقع نم لذاّقلا ةلّشلا ةلضوخا ةهابنلا نم لماخل
 رطملا باص ردصم باصملاو هعوقو لاح ىا هباصم لاح_نزملا ىورب دق لبولا عقترملا
 ةرارم لا سنيسش رج ةراصع باصلاو هرم ىأ هباص معطمو لزن اذا اباصمو ابوص بوصيب



 ككاررسو و 7

 عم كليلفتَت 0 ل « عجقوت ىيعولاب الو « ( عمتست تاظعلل الو

 ,ةنارتحإلا 83 0 نأ 0 باردا طيح طيخت كايف

 هس اس نا

 2ع
 صا ادعي حو ح

 أ ضلت أ 54 صال ١ نأ. هش كرفس نأ

 3 كا عل نر

 نل هللاو الك ءاشرلاو لإ نيب ريم 3 ءاشرلا لفي تول

 كوش نررفلا خا عفني الو ؛نومب الو لام را عفذي

 ىهَتو 0 ام 7 ' ىدو 0-0 ل 0 0 وعلا

 اي مهلا تخطب ارا عين ةيعساب قع مهلا نخيط ع ىِيَنِع ناك اَماذِإ
 قي 00 4 ا غلو

 5 0 اَي

 نردطقتلا هن َحْوَل غلا لَ الصف ْنِمَو رقفلا ٍفّرش ْنِم

 رِقتفت ئك هللا ىْعَت ِسْيَلَ ىِغْلا غبت هللا ىْغت كّنَأ

 م هناكرمالا نع ضرعي ٍىذلل برضُي ا ناثما نم [ردعلا طبحيطتخر

 ضرالا برضنت ىهو ا اير دن ىلا .ءالا و ءىثلا ىف تفاهتمللو هب رعشي

 تارتحالا ق يآدق' نأ: ءاوشع نم طبخا اضيبا ملاثما ىم ايه قوتت ال ىقم اذا اهديب

 ىو هعمجو لاملا بْسَح تْرحلاك تارتحالاو بيد وهف ابوُدو 0 يِعتو ةحم اذا هلع فيباد

 جرفلا ليقو جرفلاو نطبلا-ناراغلا كيراغل. دبا :شيعت كام كايندل ثرحا تيولل
 رعش ب رعاشلا لوق 00 نخاو لدشالاو ىلعالا ناكتدل اهه ليقو مفلاو

 اًبياد هيراغل ىِسَي ىتفلا ّن ُهَلْيَلو مْوَي رغَدلا نأ رت ملأ

 جتغلاب ىدس لوقي مضعبو ةلمعم ىأ نال ا

 ىا هجح ا ربو هخربو هْجح هرب لاقي لوبقم ا ىا روربملا لعلا قوس اهتلهأ اهتيوساو
 هيلعب هيلع ةموادملا هقيقحتو ةيصولا لبق هنأ نم ةاعدا ام. ىا ىذا م ققمحو هليق
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 ل مسلم 47

 ريمألا َمَحَت دان ىلا انيَصفا كح ,ةقاتجلا كلس ىف تطرخاو
 طسوو ,هتلاق طَسو قو روغملاو ةيِبَنلا 0 00

 ما مس اس نا مس نمت اس هنت يس لس

 وهو ,يلطتو سدلقتو ؛« سسنعكأو سوغفت حق ويش ,هتّلِه

 حقو ايتو هةعمسف روضكلا نيَكيو ءرودصلا قشي ظعوب 8

 ا لارضأو ءكرعي امب كارغأ ام ْمَدأ نبإ «لوقعلا هب تَمَتَتْفأ

 اهب تغف ءكِرطُي ْنَم كدب نيكل اع قكدقلأو قدسي

 0 سوق ا ماو
0217 

 ل اقركتسم نيف اذا رض] ةَيَنَر انانت نقلو

 ةيبنلا همحو نشحو ماع ريغب ءىقلا ىف ناسنالا لوخد طارخنالاو نمظتنا ىأ نطرخأاو

 قو رحكذلا لماخل لوهشلا ىا روهغخم او ةردقو هلضفب روهشملا هيبنلا عمج ىا رومغملاو
 كلذكو هتلاه نيب هيف نسحي ذل هنال كيرقلاب هتلاه طسو. ىف لوقيب هتلها طسوو هتلاه طسو

 ىنسحي هنال لها طسوو موقلا طسو لوقتو هسأر نيب هيف نسحي لل هنال هسأر طّسو مهنحا

 هيلا قيضا انت ءزج تسيل نوكسلاب طسو نا امهنيب قرفلاو هتّلها نيبو موقلا نيب هيف
 سأرلا طسوو هنم ءزج سيل موقلا طس و نأ ىرت الا هنم ءزج نوكت نا نب ال ةكرشتم او

 طرفا ىإ سسنعقاو ءاسلعلاو 57 كلما ىلا قلع ءلاولاطر دار | هنم ءزج
 سلطتو سنلقتو رم دقو بدحلل ٌّنض سعقلاو ردصلا جورخو رهظلا لوخد وهو هسعف
 ناسليظلا ىقيرشلا لاق ناسليطلا سبل سّلطنو ةوسنلقلا سبل سّلقتو سلقت
 باتكلا تسلط نم ةبايش راثآ تسيناو ربكدنا ديري ليقر ساو هسبلي رضخا ء اسك

 .ىتلاب للا كصلاو قيلا لؤثالاو بايثلا نم قلخل سلطالاو سلطلا هنمر سآطنف .
 مب كيرطي ىنمب كجباو هيلع رباثو هب ىرغأ اذا كلي رسكلاب هب عل دقو هب خولفلا
 ةغلابملا ءارطالاو قّرَس ىنجاباو ءهجباو متفلاب رمالا |نه ىاجتبر ميهبو خب وهف رسو هب حرف رسكلاب

 ءانعلا ىف كعقوي ىا كيتعي امب لغشت ىا ىنعت ةبطخل حره ىف رم دقو حدم لا ىف

 ال  ءادرلا سبل ىّدرتو ىدترا ىدترتو اهّدم سوقلا ىف عزن كيّدعت سوف ىف عزننو
 ةعانقلا قو ىنغاو سانلا نع فك ام قزرلا نمو هلثم ءىتلا فافك عنتقت فاقكلاب

 رعش ١ ىرتحبلا لاق



 رسب - 1
 7_0 نساك سن99 بان - و

 نونتسمو دارج رامتقلا نورت متو « ةرمز رثإ ةرمز انكم

 قا 0 , هنودصقي اًظعاو نودض اونو ,دايبل نانتسا

 ؛ظاولا رابتخاو ,ظعاوملا عامسال يندكاكتي ف كو كو

2 

 , ةعاوطملا باحتإ 0 ا ٌطفاَصلا قمح طقاللا ا 7

 دازي هنال نيفرح ىلع اهنموه ام دّدش اهبارعاب وا اهيلع مللاو لالا لاخداب ةّمان ءامسا
 اهّدِقف اهاتم اهيلع ديزت كناف ىلالا الا فرصتو مغىتف هسج نم ىرح ةرخا ىف

 لاكف :ركتخ هذ نيببخ لوقنف ةزهه نينحاسلا عامجال كيرلا دنع نلقنن اهنال

 عم ديز وبا
 0 قرب امس إ كوه تس قنازإ كل

 اذه عفر اذا هرثا عبُتي هناك هنم ابيرقو هفلخ ىا نالف رثا نالف لاقي ةرمز رثا ةرمز
 ىاودعيب ىلا وه ندسملا دايلل نانتسا نوئتسمو عشوملا ق ةمؤك خلا 205
 ىبلق داوج م دايكلو ةعبارلا ةماقملا حرش ىف نانتسالا نايب رم دقو قيرظلا وهو ننسلا

 امتار راس: ىإ ىرفلا ذاج لاقي عقلا اهدعبو شلل قف اهعوقوو اهلبق انمار انلكتنالا ا راو

 ىرهوجل نع ديواجاو دايجاو دايج ليخ نم قنالاو ركذلل داوج وهف مضلاب ةدوج دوبي
 ىف بيطقل رحب وبا ظفاخل :مكذ روهتشم ظعاو وه نوعمب نبا هنود نوعمب نبا نولككو
 فووعملا ظعازلا نيسلل نيا, ليعملا ني ىميع نب ليفتلا نيردحا سوك د ل1
 همكِح سانلا نود ظعولا ناسلو مالكلا ىف ةرصع درفو ةرهد دحاو ناك نوعمم نباب

 ليعسا ةدج نأ نوعمم نبأ انل ركود ةردلا نيتع لاق ىزرطلملا لاق همالك اوعمجو

 ئذ وا ةوعقلا ىذ 7 قونو ةباقلت, نسا ف 'تدلو لرقي ناكو نوعمب ليقف ههنا ريك
 نهزلا ىلا ا ةياقلت و نينامثو عسا كساد ملا

 ا أ تيطا لخأتو تايثلا نصلا سبلكو اهل !كردلار ل3
 تيك راينا سا نيل سبلب هسا عم كلاح ملص اذا هلعفاف ه» كحلصييب

 ةيقع علوق نم كيلع قش اذا ىنعمب د داكن لاقي ةدءاكتب مف كرضي

 طغل لاقي تيل عدلا طنا لير اعقل قماقا نإ! .. دعسملا ةثام ىإ وك
 هيطعَص لاقي ةدعلاو ةرلا ةطعقلار ةبلكلو ترصلا ,كيركلاب طعللاو تو داش
 را ا قشي م ىنعي طئادل ىلا همحز اطْفَص هطّكضي
 باحالاو ماوعلا ةعاج نيداقنملا نيعراطملا ىأ ةعاوطملاب ىع ةعاوطملا باعها نيهاف كَ

 رعش رعاشلا لاق ةبوعصلا دعب اداقنم راص اذا ريعبلا بهسا نم دايقنالا



 هر

 تح يرشإلا

 ,تاظفحملا مك جلأو ,تاظعلا ىلا هي 0 كيِبَق

 ثلز 5 ؛ قالخالاب مي م دحتاو ا دا د دك

 دب تنكح اننا اعاطُم “ ىو دل قلو اهالي ديه يطا
 يناس ل

 تاذااهب تلار# لاا نب نذل :تاكرعو ٠ ىلا ىتخح تلكَحت فو

 هل ليفيرام ىارييد نم كيتت فرحي ام يرعلا لاثفا أم ىربيذ نم كيبق تفرعو

 ةعاطلا ليقو هتبيخ نم حدقلا زوف ليقو ردصلا ىنع هب رّبدُي امم ردصلا ىلا لتفلا نم
 العلا لير استار لايفألا نمراقف نايم قيكو قلاخلا قم قاوملا لبق ةيصعم ا نم
 ةاشلا نم ذوخأم وه ئمسالا لاق ىنادبملا نعو ناّتكلاو فوصلا لتقف رييدلاو نطقلا لئف
 ال اكد يقف ,ىلا ةرباوملاو مادك ىلا اهتذا تقم ىلا ىف  ةلياقملاف ةربانطاو ةلباقملا
 مهي امم بضغلاب ىا ةظيفحلاب قاي ىذلا طفسلا تاظفحلا ملكلا ىغلاو_قلخ
 انهاه هيب داريو ىلب اذا بولا قلخا ردصم قذلخالاو ةمس !ةريصبي. ىأ مس قالخالاب

 درك ىل هعايطب ميظقي لاقي اعاطم ىوه هل قلكتلاو اعابط هيف ّيطتلا راص يحج :بيغلا
 الا هيلع ردقي لام لاعتسا قاكتلا نا امك كعبط ىف ام ريغ لاعتسا عيطتلاو هقذدلخاب

 كرعلا تقفتتا هنال ةلمجلاب ةعيبطلا بهذي مل ناوزثا ةعيبطلا.ىف هل عّبطتلاو ةقشمم
 رعش سلوتالا رفاط وب لاق كلمأ عبطلا ملوق ىلع معلاو

 ِهبْرَأ نِم َسْيَل ْنَم مار اذإ ٌبْعَص َعيَمَْمت نانا َنِم عابطلا لقت
 هِيّْذا نِم ِناَمْنِؤْلل َكَلْمَأ يظلاَو هع كل كابات 0 نيرمي

 قالك قر ديري ام ىلا هل تداقنا ىتح ٌرشلا دعبو ريل عابتا ىلع هسفن ضار هنأ سيري

 رمابقلا ندع ةيانح ةوبلل ل ةوبدل م ىتلو سشرلا ل نضو لاذلفلا ئقلا غلا ىح

 تفرعو ةرشع ةسالسلا ةماقملا حرش ىف كلذ نابيب رم دقو دوعقلا نع ةيانح اهدقعو

 الل لالالا نم قلل ىلرخالا نبا لاق ّىللا نم يللا ىرعي ال هلسا لقمه ىلا نم تل
 هرادا ةاوح لاقي لتفلا نم ةرادالا ليقو-نّيملا نم لل ليقو قل نم رهاظلا مالكلا

 اهسبح وللا لبالا قوس وكل مضعب لاق وللا نم ول فرعي اماضيبا لوقت برعلاو هلتف هاولو
 نعو ىقنلا ىف الا اذه لعتسي داكي الو ةنطفلا هنع ىقنتو هلهجهتسنت نم ل كلذ لوقت

 ول نلعج نا ىرهوشل لاق !ذه نم !ذه فرعي ال ىا ول وللاو معن ول رمت لاق ىقاديملا
 تريص اذا ةصقانلا ءامسالاو ىاعملا فورح نال وللا نم ترثكا دق نلقف هتدّرش امما
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 تك مانو دي

0 

 , هّلشأ 2-20 الا ىذلا دئارلاا ةزع ىلاحتأ ىلا: تدع زق ,ىهللا

 كيلر الو ثتيرو امو تا ىذلاب مهدربحاو , هآوق شقربي دال

 و <+ه <

 ,تيملا كلذ اوُنَعَلِو : تيكو تيك نم اوهقهقف

 3 1ع 03
 ةيارلا ورشعلاو ةّيداحلا ةماقملا

 رعش ١ موقلك نبورمج لاق احرلا مف ىف لعجمن ماعطلا نم ةضيقلا اهلصاو ةوهل اهدحاو
 اًميعط اهل ءاقْْلا يف اونوكي اناحر ِسْوَق ىلإ لقنت قم
 انيعمتأ ةماضق اهو ٠ وت قزم اَهلانِث قزكت

 هنوهجوي ىذلا وهو هلها كئارلا بذكي ال هلصا لثم اذه هلها بذكي ال ىذلا ئارلا دوع
 نيآ لاق مهنيبو هنيب كرقشم عفنلا نال بذكي لو لزنم وأ 58 وا ءالك داينرال ماما

 لل هنم عبش ابشع تيأر لاق كءارو ام هل اولاق ماتا ايف غل اكنار موق تعب كارعا
 ءرصق نم لمجل هلاني ال ليلق بقعلا لوقي هيخاب لجرلا مو ءآسنلا هنم تكشتو كوربلا
 لجرلا مهي هلوقو ةوكش ىف مثغلا يلحت هلق نم ىا ءاسنلا هنم تكشتو هلوقو كربي ىتح
 شقوبي لو ٠ :بعلا هلق" نس 'ءاصيواءاحا نعاوي نا لجولا مف نبانلا عطاعن نادك
 د ل شيقرت ىهو ةشقربلا نم هفرخزي الو هنيزي 2 ىا هلوق

 ترهظاو هترتس اذا ةيروت ربل نعو ربل تيزو تيزرو امو نولتي رنا وو شقارب وبا

 ىزو لاقي ةيانك ريغ ىم اير اهمما غل رحذو ةروصلا ركذب ممل حرس هنأ ديري هريغ
 انائأ) نياارأالو هفلخ ىا ئونملا ء أرو هلعج هتقيقحو رتسو هنع ىكى أ ىون ام ريغب

 هدي ناماخا ناضاراسلل داو ريك سل ني ءايرلا نلعف
 م ناك لاقي ىرضودلا نع ٍتيذو نيذ لاوقالا ىفو لاوقالا نود لاعفالا ىف الا نيكو

 ىافاح اكراض لطالا"ف ءاهاهم كاكلاوزسكلاب تلك ىلكو قحلاج قيكو هكانك 3
 , نيكو نيك انعم تيذو ىيذ رمالا نم ناك نولوقي اضيا هنعو لصولا

 نورشعلاو ةيداحل ةماقملا حرش

 بقاوعلا ىف رظنلار يبدتلاو هقنقتا نما ىإ' ىزيبدق تمكحا .نم٠ . تمقفا ىلا
.30 



  ميسوع

 رد ريف مد ل ع ا رم اجاق كل اًهاو لاقف
 22 2ك

 , هتيم نافرع لا تعرنف ءامحدق هتلوره لوري !امدق ىسي

 قحا ؛ ىؤملا تيهلاو قولك تعرقف , هتيج ىوعد ناكماو

 . هيادرأ عم ْتْدَحأت , ةولخ ىف هديلتجاو ,ةولع ىلع نك

 الو 1 جاتو كلام: هلللو ْتلْقو « هِداَحْيَم ناس نع هُنفَعو

 ىلإ راشأو , هليوارس نفل شكسي 2ك تنم ىنيِرُت وأ ءاجم
 9و« 5

 ىلع كليحاو هلا نك اف هللا كلتاق هل 50007 هلومرغ

 0 ] شل م دبر نإ ةتيصق دنبلا ر تحلا نعي رسو .ققكلاو راهطألا
 مناملا ةقفنل ءهلعجا ىا «دصرا ىبر لك ىف 0 مث هلصا |نه كاملا
 رعم ٠ ىدننلا ءاطعوبا لاق تاعقجلا ءاسفلاو نزال ار ىرفلا ف ءانقلا عامتجا مأملا

 در نك روكا ىِدْيَأب ٌبويِج تققشو تاكاتلا ماك يع هر /همن م ا

 0ر0 لو يدي رمل ىل اهدقو امك ىم لاقي امدق ىسير قلطنا ع يانا

 هنا عي ودعلاو ىثملا نيب وهو ودعلا نم برض ةلورهلاو اهبدق ىا امدق هتلوره لورهبو
 عزني هنطو وا هلها ىلا حّرزن نم نلم ىإ نعزنف ىعس نيح ةّرم لوا ىف لعف امك ىسي
 ل در قاشلا ءرمدقمو فب نيبابلا مظعلا بوننظلا/ىريتظ نمرقف .:قاغفا اذا اعازن

 برش هانعم هبوينظ عرق ليقو رتفي مو هيف دج ىا هبوبنظ هل عرد نع هلصاو بلل ىف

 خرسنسمل ةباجالا ةعرس ىنعي لدنج ىنب ٌءمالس لاق سرفلا رجزل قل قاس ىلع هطوسب

 : ٍ رعش  نيغنسملا
 نيبانظلا َعْرَق هل َحارَّصلا ناك عزق جرام انانأ ام اذإ انك 1 // ومد: ب7
 هنم مبأ بوهلالاو هيرج ىق مرطضا اذا سرفلا بهلا نم يارسأ نتعرسا ىا ىوهلا تبهلاو 6 110
 ه0 لا اهيا لبقر ل بهللا عج يرهلالا ليقو ردصملا ماقم انهاه لعج هاف رم

 مس ةيمر رادقم ةولغلا ةولغ ىلع ىتم اذا ران هرفاح نم جرخي 2 داوتنشا

 دنحاو ننس ىلع نلف ماقنسأ لاقي هناديم ةقيرط نع هتعنم ىأ هنأديم ننس نع هنقعو

 رثكاو سا كلتق ىإ ها كلتاق ركزلا لومرغلا لمع 1 كِنَنَس ىلع ضما لاقببو

 هلتاق ىنعم ليقو ترفاسو ىل اوان وحن نحاولا نع نوكي نقو نينثالا نع نلعاف عقيب ام

 اياطعلا للا ىللا ىلع لقعلا ىو ّمضلاب ةيهن عمج ىّتلا ّتلاب هاداع ليقو هنعل



 ب مهلا سب 27
 2 <09 - ل 0-5 4 يعد هنا 709009 -

 حا هدأ قمع 2

 ةرارمو 55 000 ترصب ايف 0 َُت و هلع

 0 هل ها

 لاق :هليس فوخ هلط قلقحكاَو , هلينب مهنم لك ها ,هتقاذم

 ىرهطب اًبكْحْتو ؛ ْلَح افقاو ُلْداَسلا اذه َناكو مام نب ثراخل

 . مهب ىّيأَتلا قاع ىّتَحو ,مهيْيَسب مولا ءاضْرَأ اتلف , ىرط نع
 وه اذان ءىرَصت هيلا َتَقْلو ,ىرصنخ نم ىتاخ تُجلَح
 سرا اي نقي ,هيزم الو «ةيرف الب ٌييورَسلا انُحيَش
 ثتنصو ؛هْرَع ىلع هُقيَوَط يدل ايي ع : اهبذكت

0 

 موال ةعككلاةمزا تَلُقو ,متاخلاب هتبصخ ؛هرف نع ُةاْعَش

 لمحو نايبصلا قيراذخ هنم لعج امجرو عمات قاقر ضيب ةراج ىهف عمرب عمج عماريلا

 قىاعملا ىق عايلا لثم نوكيف قيربلا ىنم هيف امل بذكلاو ١ ةساسخلو ةراقتل اهب داري نا

 الو هتافص ىدننت ال بوثلا نم ةعطق ةفشلا ةقش ذأ ئارل !ريدتو كشلا ىا ءايترالا

 ةرخضلاب نكي دقو ةرخعلا ةافصلاو هيف ريخ ال ىذلا ليخلل لثم !ذه هتاصح شرت
 اقادمو اقاوذو اقوذ قودي قاذ ردصم ةقاذملا هنقاذم ةرارمو ليخلا ني نع ةاصقلو

 لس ىرخ لاراز تاتطخب ةطكتمم بوت" كين ليا وفر نا ةلاب 011 ةقا نمو

 اذا هتوفرف نلف عزف ليق مث ةداسف د نلزاو هتحلصا هنفصأ اذا هتوفرو بوتلا ىنافر لاقي 0

 ةيبانك انهاه ليسلاو لطلا هليس فوخ هلط لقحاو _ فولو عزفلا ةلازا هيف نال هتنكس

 رقع نايف لارا ءاطعلا بيسلا عبيسب ريتكلاو ليلقلا بسلا نع

 ةيرغلاو كشلا ةيرملا ةيرم الو ةببرف كلب ىنعمب جلتخاو جلخ لوقي تعزن ىا نيلخ

 نا ركع نم نااك كو ىأ هرغ ىلع هتيوط يبذكلا قداتخا وهو ءارتقالا وم منا

 لكااهرعا نكح هوطا لاقي بوتلا رسكت رثا لصالا ىف رغلاو ةناشر كح هيأ وأ هنأه رهظا

 هنكرت ىا هيأر ىلع لوي نمل برضي هّرغ ىلع هتيوط ليقو ذلثم لعج مث ٍلوالا هرشك
 اهتبن ىف نانسالا ىالتخا اغتشلا ةرف نع ءاغش ننصو هيلا نكرو هيلع ىوطنا ام ىلع

 نع هبييع ننص قىتعم او اهيلا رظن اذا رِفي ةبادلا نانسأ نع رف ردصم رفلاو بيع وهو

030 
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 ةرزرحألا ةودقو 7 داورلا ع أب 00 هنعول ْتاَتَفَناَو ٠ را

 ناك ولو :نايع نعالا مُكُترَبْخَأ الو « ناتهُبب ثتقطت ام ِهللاو

 ا ,هبلا مكن ام ترد امال ىبطم ىهعلو ٠ 0 ىاصع ف

 0اس اا 0 تام ىلع لاول فقوم َتْقَعو

 3 تب

 ل

 د ىلع مهتأ م .نوثألا 1  نوتتانكو تو اف نورماب

 ع1 ما ا 0 :هاينإا اذ اخذه 59 ردبلا ةماوتو

 كتاف مملوق ىنم ننكس ىأ هنعوأ ناتفنار تنكسو نعطقنا ىأ ناقر هنعمد حمد اقر

 © كك د اما ى لعتسا هنا الا اهنايلغ نكسي نا وهو ردقلا ىف ىعفلا لصاو ًاثقناف هبضغ

 هعولي ٌبحلل هعال دقو هتقرح بَل ةعولو عزفلا عوللا لصاو نزدل ةعوللاو هيبشتلا ىلع ازاجم
 اكل | د لرملا لاثما نم اذه ريس ىاصع ىف ناكولو  قرتحا ىا ةداّرق عانلاو
 000000 0 )2 رقي 9 نإ يرمي لاق ريس اعلا قبل كادئملا دررا اهنف
 كل د امكلا سار نعت .ىف لخدي كارقلا ىإ نقلا نمااصعلا ىق لعجي ام انهاه

 لوق هنمو اهب هبرضو اهيلع هداقعال ٌنشا نوكيف هدي اصعلا كسمب ىذلا اهبف لخدي ةقلح
 2 رعش رمامم ىا

 00 0 ل م كلا
 ٌرْيَخَوْهَف هللا ٌعَمْصَي اَم  اَرْبَص ِناَبْئاَتلا َكَع اَرْيَص
 َرْيطُم ةرْدَبرطم مك ٌويِيَكاَدَب ٍليِلَق ْنِف

 قاح اهيلع ىرس شربالا ةهبنجل تناك نارك مسأ اصعلا نأ ليقو ءىت كتردق ىف ققب ول ىأ

 رو الا رحل! لدى انوإ شرفا رعبا رمزا ةوق :اهننا ونا
 ٍنرَكَرْدَأَوَل نسيم نيِمَر . أ تْيَعَو اَصعْلا َتلْلَجت

 ادّجَو دجي لام لا ىف دّجو دجي ال نم ىلع ارايستو اريس ريسي راس ردصم ريسلا |ذه ىلعو
 البلل عاقلا دلت! اي . . ةرواغملا رابشعنالاو راقيالا نورمتاي. ..قغتسا !دجووب ادجوو
 نم قربي هنا كلذو علي نم بذكحا ليق هنمر باذكلا هّبشي هبو بارسلا وهو عهب عمج
 حاقبلا عماربو | عافترا الو ضافختا هيف" سيل ضرالا نم ىوتسملا عاقلاو ءأم نظيف ديعب



 اع
 راد نمر

 ِهِيَرَكب قيضلا جرغيف

 ىتتنأ الا نارقألا 3 ام

 كك ايلا من اه 0
 املك قررا ركل انت

 هتمراصو ضيبلا مراَضو
 هقفلخ ىف سوكنملاك ساو

 نقسم

3 

 بيس تمس ناكر ا ضيا ىتح

 بيضخ مترب نعطلا ٍفِقوَم نع

 ا يل نام
 1 || 03 - ص ين رع ص 2 5 ن م

 ييبوللا عييرخ ٌتفو هللا ىمر صن

 بْييشفلا بابشلا درج 0 سيم

 ل بيبشل ىذَفلا لكلا ىدل وهو

 دف 5 ُبِيِلَص دوو يَ ىم هيف ام

 1 . بيرق هنم ناك ىم رك

 ١ كلبا ىو ءادلا وه طب

 0 مدل بيجملا تا ناك ام 0
 لد ا بِيِشَملا ٍقاوُد ل شعب 8
 ر 7

 ا 00 52 7 ىلع َتحلا ءاكب ّكَبو , بيعَتلاب َسَْعَأ مث

 لتقلاو مدلا كفس كتفلا كتفلاب عطاقلا ىا لعاف ىنعمب عطقلا وهو بضقلا
 دصق انهاه ينعملاو عفترا امن

 اهيبالو
 , اذ وهو نآرقلا نم سابتقا اذع هلوق بيرق رتفو هدأ نمار صن

 لاتمالا ظافلا ضعب نخا ىعسي قو كىماظنل 0 كمالعل اهشون ةيبأ وأ ةياك خان نا

 ىرجي ىرظلا ىرجا اهيف ناب ىأ اهتاب ةل ليلا نم مكو ٍانيمضت وه امك لكم ا دارباو اسابتقا
 1 ب
100 0 

 يبنانشلا درب اق يشم ىف رتختي ىلإ نيج راّذلا لفأ ِةَلْيللا قراساي هلوقكهب لوعفملا

 ءاىيغل ا ةاتفلاك معانلا وفو الع نيغا عج ديغلا نيغلا قشتري - ديدكل ىا بيشقلا

 ريتكلا ملا ىقرتلاو قيرلا وهو فهرلا نم نهقير صم نهليقي ىا سيغلا ىشتري
 ىأ زب زم نه غلوق نم ةيلسيو هبلغي ىأ ةرهد هّرتبي قنعلا.ةليرطلا ىف ءانيقلا لير

 ١ رعش هضر ىلع لاق بلسلا نخا بلغ ىم

 ١ قر 1 ل ب ىت ولو هَباَوْنَأ نع ت َنْفْغَعَو

 0 يعذا ءادلا نا ازاو_هباهذا ىا هب ام ليلحم ىيدس_ٌوق ىا بيلص دوعو
 ضاو يناسكل ضيبلاو اهعطاق ىا ضيبلا مراصو اًيشف

 انو ما ا ل ةتيطغتاى يملا ةيعذ 20



 _ ممو _- 1

 , ةبرغلا ىف عظافتلا نع انيهانتو درا ناكذتي |نيصاوت

 رابحللا 52 هيف ىداهتنو راهَملا قرط هرجع ايدان ادخار

 0 و لسا لالا رادو هبوب اكلم

| 0 1 
 بيرألا ٍِييِبَل رابع دكبف بيج تب لاح موف اي ّىجنع

 ٌبيِضَعلا 000 30 دل ل اخأ قرم وا 3 تكبر

 مرعب

1 

 مالكلا فاسفس ىف رخآلاو سينهتلا باب ىف نيلؤالا نيعونلا جاهنملا بحاص ّنع دقو
 لفتلا دنع هرابغ نم عفتري ام قيقدلا نمو ريقدل رمالاو ءىت لك نم ئدرلا فاسفسلاو
 ا ا اهناندسل هركيو رومألا :كاعم حي كلاعب هنا نا كيادكلا قو ميدو رعتتلا نمو
 0017 11 دسقلا ره ليقو "لل ةرم هتموأ ةرايزلا راهتعألاو هيف: سل اسلي ىا ةرقعن ايدان
 نم راهنلا طسو ىف هعمس ام اضعب انضعب قظعي ىأ رابخألا فرط هيف ىداهتنو رماع

 سرج ٌىروهج سرجو ءلوق ىف ارتي ناسل وذ ىا ىرج لوقم وذ ةفيرظلا رابخالا
 رهبجإل نم هنال ةدئاز هيف واولاو ىلاعلا عفترم لا ٌئروهكلو ةغل .تفلابو توصلا ملل رسكب

 دقعلاو ةيقرلل وا رععلل قير ريغ نم لفتلا وه ثفنلا نقعلا ىف تافن ةّيحن روهظلا وهو
 ىف تاثفانلا ىلاعت هلوق هنمو قاصبلاب هيلع نوتفنيو ةرّكلا هنودقعي ام ىضو ةدقع عمج

 ف ىلإ رحم ايدرهب نإ. ىور اهيلع نقزييو طويخ قءلدقع نوقعي قاللا ءاسلا ىا دقعلا لنك
 اههي ناتذؤعملا تلزنو مالسلاو ةولصلا هيلع ضرف رّدب ىف هّسد رتو ىف ةدقع ةرشع ىدحا د. رردسك د

 اهتأرقو هب مخ هضر اًيلع لسراف رععلا عضومب ليتربج ةريخاو سانلا ةروسو قلفلا ةروس ل
 ل 6 يللا لقنلاو نسال ٠ .ةذفل ضعب نجوو. ةدقعا ىلا: ةيآءأرق الك ناكو هيلعا كت رم 7

 قت ُمْنَكَلاًناض نك ْوأ اَدَيَر مْنَكَل ءام ةنكول 0 نجلا 0 لي
 0-0 ءانعمو ار ام راطيشلا ناف فوفصلا ىف اوصارت معلص هلوق هنمو

 ايعف بيضقلا بيضقلا ماسال تح حجرلاو رطملا نع رتتستو اهرابكن يب لخدت غلا



 ل مبوب

 مهب ثنكف «ةاجادّملا ُمَعَط ام َنوُرْدَي الو « ةاجانُملا ىف َنوِراُج

 :راكرألا ىلإ رازكألا» نع اًنْلَقَتْناَو «رايستلا اياطم ا(: احا

 ناطلسلا لاق اهبناج ىلع ليم الو اهحرت اهنا ضف اهرفاوحب اهنسادل اهيلا تلامول ىا
 ىف نورامب ال قراف اولاقو بسنلا ىف اهضعب اوظقسا اهفررح ةرثكل ليعمسا !دغلا وبا م

 ءلصاو ةوادعلاب ةرئاسملا ةاجادملا ةاجادملا معط ةّراسملا ةاجانملاو نولداجب ال ىا ةاجانملا
 هراجو نعرمِري م نمك 0 ل

 5 انهاه ىدع امناو هحرب اذا هنم مارو اير همبري هناكم مار لاقي حربي مو هنع لزي م ىا

 ناش« | نع درو ام لكريشل وبا رهشلا لاق ريسلا ىف ةغلابم رايمتلا رايستلا اياطم ” نييضتلا كعابنعب
 راوكالا نع انلقتناو ءاقلتلاو نايبتلا الا ءانلا متفب وهف لاعفت ىلع رداصملا نم برعلا ٠١

 م

 ىلا راوخالا "نع" هلوف' قو لخنرالا نم 'لبألا قرف اماوهز روك عج ر اركدلا 100
 ىهو وتسم بولقمو ٍلك بولقمو ضعب بولقم هنم عاونا ىلع ءىجي بولقملاو ٠ بولقم راكوالا
 هلا اينىلا ملوق لوألا نيف ل ةوقو ةعيبطلا ةردق ىلع لوت يلم ةعب سب ةعنص

 م1" 20 رعش سارق نإ لوق مظنلا نمو دمج نم دجم ام ىريرخلل لوقو اه ليات اهنم نيل
 .ىاولا كاد ىر ىوتششعو ذا 3 ىِيْنِعَف

 مي رعش ةسداسلا ةماقملا 2 ىريرال لوقو

 .ىرملا ةقنرملا َنِم لإ ٌبَحَأ ةّبرعملا عم دالبلا ُبْوَج
 نمو حامو ماح و سردو درس لاعفالا قو ءاميذلا ىف بردلاو دربلاو متفلاو ىددل ناثلا نع

 53د ! 0 رعش مجانلا لوف 1

 2 ميْكَقب يل ُهاَنْعَم َعَف اَمْطَل َراَمَف دَلْطَم َتْسَكَع
_- 

 حا هسْفَن ٌرْدَق هرم ا ِفرْعَمْلَف مِطَل ره هْجَوْلا يف لطملاق

 ناحل م امظنو كير رجا اجر نك امك هلوقو ساك بكحاش ئىردرلل لوف أرثن كلاتلا نمو

 رعش ئمئاغلا < نشأ

 1 امرلا عهتْنُم ٍقْرَبَك ٌقُمَداَمَنِإ ايآ ٌّنْعَد َكَيْرَف مت ع كا
 1 0 00 رعش رخالا ل

 0 اراك ياعم ل لير ىو ليل عقدا تفر
 رعش ىريرملل لوقو

 انتقم رمل اذ نار6 رسم اذا كانحمر ا ىلا



670 

 مي
 /رت م

 د مال ل 7

 تكلا افجر  لوسعلا يايإ وبآو  جدولافلا كلعلا ومأو

 ءروخبلا ورسلا وبأو ؛ قيربإلاو

01 9 000 
 ةيكراغلا نورشعلا دماقملا

 ال ؛نيقفاوم ةَقثر عم ؛نيقرافايَم تمي لاق ماه نب تراخل ىكتح

 )00 1| تن[ لردعلا نينا راو ) هيلع ار عسواو ارقي اضنا ىلملا كا اورظن اذاف ادحإل ممم
 نع”سايا ناب نك هلعلو نييلتلاو ءىقلا ىف ريثاتلاو لالقتسالا سبيأتلاو ينل امي
 فرطلا قوري لوسغب ىتاف ةعباسلا ةماقملا ىف هلوق هديويو ةنيللا نم هيف امل لوسغلا

 قدلا ىف فرعلا را فرظلا قيظن نكيلف اضيا هلوقو ةرشبلا معنيو قكلا نيو
 نيفجرملاب قيربالاو نسطلا نع ىنكق يربالاو تسطلا نافجرملاو رملعا هاو قحلا معان
 ٠, ماعطلا ماقب ربخي ىا قجري توملا كلذ ّناكف رخآلا ىف اهدحا رقني اذإ انوص امعل نال
 نسطلا كرب مالغلا لعج لكاي سلجم اماعط ةفوكلاب نونجم رضح مايقلا ىلع ثذلو

 قد عم لكاي: كيفط ناكو انلمع ءاضقنا لبق انب ىجري ىذلا اذام لاقف قيربالاو

 عمدا ىذلا فاجرالا !ذه نكسيل لاق لكانت امل هل ليقف لكالا نم عنتماف نانشالا

 نفرف نق نوكي نا ةفاخم نيتعصق نيب ةرتف نم لاق كهجو ٌرفصا مم كيفطل ليقو

 ا» ورس نم ردصم ورسلاو ورسلا ناونع وهف هلوقب ورسلا ىلا ىنعم رشف روخبلا ورسلا وباو
 ءاّيرس راص ىا ءارسو ىرسو اوْرَسو ةوارس فضرو اعدو مركح

 نتلا هلصاو ةولصلل ديعصلا نمّهتو دّصقتو دصق ىا مّهتو مُهِب لاقي تدصق ىا نمي
 / 11/14 رنخح 6 سيتسلا اردصفا ىإ انبط !ديعش اريهتق ىلاعت هلو تيكسلا نيا لاق وتلا

 " اههت ىحيرب ةتمهبو بارتلاب نيديلاو هجولا مم مّهتلا راص ىتح ةملكلا «نهل ملاهعتسا

 ىنتملا اهرخذ ةعيبر رايد نم ةبيط ةدلب ىه نيقرافابم هاوس نم نود هتدصق ىا

 ل ةنايئاقع ماعاخرم , ىقق م سرع 1 ريغم" ,:هتلودفا ى

 ُمترَتَو َنيِقِراَقاَمَمل قرت اه ييِهْلا ٍتاَذ نَع قئاجت
 اهيناكلا ]ه تال 1 ل اقإ: حرت اهنا نيهلا نناج نع ةلودلا قيس لي: ليم ىعي



 ل رمراب سس /]
 ا و و

 ايوا تي اذه سيل 3 اهرب 0 هدر 0 0

 سا اح لا

 ؛:توملا دلع اق را دورا 0 قلل
 9 در 00 2011 ح20

 ..راوشل يلج رئأوأا كلام أبا م ىنكيو عسل ُةَيْنَل ةرمع ومأو

2-5 

 و ٍقِيِقَت وبأو ؛ 0 ا

 0 ا

9 0 

 ؛ صيبخل نيزر وبأو 4 با 5 آو شل 0

 ابا ىفرعتا ىدمل ليق فوج لكر عي هنال ةرع ناب عولل نع ىنك عومل ةينك ةرمج وبا

 نك كالا نإ ينال اا -  :ىدبك ىف عبرت دقو هفرعا كل فيك لاق ةرمم

 ىلا كيبح وباوا ١" ضيألا ىأ ئراوتل لحدلل هلوح عاقجدلل عماج داب. ناو. نع

 1س بيبل لك ىلا بّجصلا هلوقب بيبح ىنأ ىنعم رشف
 ىأ ني نسما قيقت نلخ ِكاقيو لحكالا بيطيف هقذج ىأ ماعطلا ققتي هنال قيقت

 بحاص نم ىا فيلا نموه اذّبُك ىريرمل لاق اهناو قيرح لصب هلوقك |ًدج ضماح
 هب ناعنسي هنال نوع ىاب ملا نع ىك ملا نوع وبأو لكل مادالا معن معلص هلوقل

 ىاب لقبلا نع. ىنك لقنلا ليج وباو .لكوي ذل ملم كاب ماعطلاو ماعطلا لكا ىلع

 ىجيف مخ ملا كدو وهو ليمجلاب يهني .هنأل وأ هنسكو 0 ىنيزي هنال ليمج

 نرد او ىاثلا نم عنتمب الو 0 لمجل هلوقو لحالا

 نم اهنال جابكسلا نع ىرقلا ماب نكو ىيضلا م اعط ىرقلاو هلصا ءىتللا م ما جابكسلا

 ر. 0“ برعلا ىرغوجل نحل ةسيرهلا رباج ممأو للحب ماعط اعط هانعمو ايكس برعم و م لجا

 ةسيرهلا نع ىنكهلعلو رباجوبا اضيأ هتينكو ةبح نب رباج وه نولوقيو ارباح ريدا نا

 جرغلا ماب ىنح ةباذوكل جرغلا ماو ملعا هاو زيخل هنم لومملا صقلا نم اهيف امل رباج ماب

 اماهيف فرط كد اهيلع را ىف عضوت ةزبخ ىهو ةباذوكل نع

 نمل وباو هماداب زيخ ىهف هيلا جاقحن دل ا جرفتف يطت نماد

 لحوي 0 هك بس ا لا د رسل نر

 عي جذولافلاو هنم عون هنال جذولافلاب هنرقو راقولا ريثكلا لاجرلا نم ىنيزرلاو م

 هيف سيل سولج موق هيف اتيب لخدي كلملا لثم اولخل ةّيليفطلا ضعب لاق لهنلا لسع

5309, 



 ل مبا

 ةّيوَعْل ا ظافلأ 00 لا تا مل ا ريشفت
31 

 ةّيفوص تابانكو ةيليعط نالت

 , نيمزلا تاد هلتمو مداقَتملا نامزلا هو نْعَي مثوُعلا كلذ دوق

 َتَيِهَس اهَنأ اهذَحأ نالوق كلذب اهتيِهسَت ىفو جامل ٌةّيرهمسلاو
 اونا ليقو حتشا اذا هيلا ريحا مهلوق نم ' يدل هب

 ايشنف حامرلا ناموقي اعيحي اناكو ةَنيَدر ١ جور رهمس كإ ةيوشم

 هوقو «لوزُهَم ىلع الورُهَم ىا ٍضْقِن ىلع قي هأوقو ءامهلا
 لب /1,// ىلع انبّرَصف ل هلق دنمو انما ىأ ”ىاذالا اعلا برضف

 مهاَنعَنَم هريسفت ىف ليقو هانم هع ينس فهلا ىف مهناذأ

 وهو انعراكأ انْلَسَع ىأ نيوامجتلا ةوّلَصل انعركت هوقو ؛ عملا

 اتَمّهُس رَصعلاو رْمظلا اتولَص ناوامجكلاو وصولا نع ٌةَيانك
 : كام راهّنلا ٌةوَلَص ثيدتلل هنمو امهيف ةءارقلا رارسإل كلذب

 جفألاويلبثأ ىقغَمو تاه ىتْعَم ىو 6

 قطت هبو عمتللو ٍنيَننإلاو ثوم لاو ركذلا عم اهظفَل َحَحَِوُي نأ
 م1001 ٠م ٍبّرَعلا نمو انيلا َمْلَه مهياوُخِإل َنيِلُداقلاو ىلاعت هلوَق ىف نآرقلا

 اوله عملو انكم نينو ْمْلَع دحاولا ركَدُملا ُلوقُي نم

 9 ج هوقو :نملَف عمتلو الق انف نيتنذإللو ىاَق ةدحاولا ٍِثدولاو

 اهييوُنَو اهيلاتو مالا ٍنيكسَتب نالفب لَه ح لاقُي ْلَدَج ىأ لَه
 باطتخل نب َرَمُع ىف ٍدوعْسَم ِنْبآ ُلْوَق هنمو اهعم وتلا ِتاْنإِبو
 "لق يي ىفو رب الق يح َنوحلاَصلا ّركُذ اذا امهنع هللا َىضَر



0 

 كك لل ل

 ةقففا لاق ءورَسْلا ٌناومُع هّنإن ءورَسلا ابأ مهيلع فطأف ازال
 1 ولالا هس ا ا

 06 -هسسسمس

 ا ا ا
 ٌبَلَقَناَ اهسن ىَرَج مق به مومن م تلق
 كا فك 4 لكس ان فوات باحتتو

 هورس ما

 و 3 د ىلا ٌعَئطاكاطلو

 ةكمضشا ا 5 , تانج اذإ رتبت اك

 ٌبَسَفحُت ال اقّئاطَل ٍهَلإلا حور نه جرو

 ةاَننعَيَوَو :رتكشلا !كلاع هلل اَمْيلاَوو يرشلا هقايبا ايلع 0
 ؛ ةرمب َنيِروسعَم , عر نيرورسم لا

 نتتسفطلا ا نيفكرأملا ةرقن نا" كاّباف'لوقيا نيلجلا لَا قوعت قعفمراماذا ةكانلا
 ئوقيالا تلسف لاف ةفارشنالاو لفعللا ىانلا اًيهنيَف ةقاولا ءاقنرإ ليف ود در
 ةسرامملا مملا رسكب ىارملا سارملا نع هلكا فثأتسي اماعط##ت نا مثوت ةيقاب نئاوم او
 هدي سرمو ةقرملا ىف زبمل درت اذا اسْرَم سرمب سررِف هيف عورشلاو رمالا ةطلاخم ىهو

 اهلاو لضفلا ورسلا ورسلا ناونع هناف لكالا نم غارفلا انه دارملا محم اذا ليدنملاب ا,
 ىبقلا نشا اذا ٌرطقا نم سوبعلا نيده ريرطقق لجرو اهظُم ىا اريرطقق ةورملا ىف

 برقلا ىلغوا ةرثا قع ىا فلذ ةّميفت 'كع نلف ءاج لاقي 'برغ هتتيفت  ىلعو .؟نزكلا نأ
 نم ةلعفت» نمو ركب وبا: لخا 'هدكينت ىلعو ريغ معاد يدلا ىلع لخد تيدكلا ناحل 3

 ملوقو كلذ نافإو ىالذ ةف ةفمتو فلذ قف) لع اك اضيا اولاقو عجر اذ | ء قبب ءىثلا ءاق

 2افانبتك ىأ هئايبا انيلهتلاف ' اذ ولا نما ةلكنن تيفت نا امك ىفالا نماةلككل دك
29 

 5 فيخ بطُخ ناخدو 1



 ل موبوع
 000 يو بأ 3 م 0

0 

 ن 0 2

 6 بيذعتو

 00 3 ع ةنح
0 00 0 

 97 تادحا ليج ا / تزن وو ٠ نوع نوع ينأب

 سانّنَت الو , ىَرَسِكي ةَركَدللا ؛ ىلا مب لَه جو , ليش

 الو اهب كّنْمآ مأ ملا ام انو“ ,ركاذ ْنِب اهل ُمُكَف ,رباَج مَ

 نِرْفَت نإو ؛ نيزَح لك ُءالَسَم وهف « نيزَر ىأب ْمُخَآَو « ٍجَرَح
 , نيقجرملا كاندتْساَو كاّياو لكلا َنِم كّمسأ نَد «تلعلا ابأ هب

 ع اوحلاصو ؛سارملا نع ْموَقلا َعَرَك اذاو ءىَبلا لوم لالقتسا َلْبَق

 نم هريهغتو نيده جذلع دعب الا زبخل ةروص ىلا رّبلا ةروص نم ريصي ذل هنا دارملاو مظلا
 بيبح قاب ززع مت ا ير اف حلاك ل لاح

 لوعفملا رحذ كرت نّسح امنا هنا الا بيبح قاب ماعطلاو ناوتل زرع مالكلا لصاو هب وف ىا
 كاكك ةلوفا ا كرلا رد |نهو زرعملا الهي زّرعملا ركذ م الكلا هيلا قوسملا ضرغلا نال ءب

 0 011 0 ةلالدلا# عملا فد ىراضيبلا لاق تلاثب ان ٌرعف اهتربّدكف نينثا غيلا انلسرا ذا
 رانلا ىلو ام نا ديري بيذعتو قارحا نيب بلقم ا هب زّرعملا دوصقملا نالو هيلع هلبق

 بعغأو هبيزعت كلذف هكدو لاساو هجناف اهرح هحردا هلت م امو قرتحا ىدجلل نم

 مظل | كارل )نحو نهاملا ىيلالا قبلا نمازه ايف * .ءاعد اذا:ب لئاغا نفاق
 سا ةيهدت عم نيطايشلل ةدّرطم اهناف لقبلا مكدئاوم اورضحا معلص لاق ليمجم أ
 م/ ناك ام هرصع ىو جابكسلا عضو وهو ىرسكى ا بوسنم ا ىعي ىرسكب ةركذم ا ىلاعت
 فقعلا جرح الو اهب كتفا١ ورسخ برع ىرسكو ةتذاب الا جابكسلا يطي نا دحا ردقي
 لاق كتفي هب كتف دقو هلتقيف هيلع نشب ىتح لفاغ ٌراغوهو هبحاص لجرلا كأي ناوه
 اذه هي دازم اف رخآ ىعم كيطعي ظفللا ناك ناو كيلع مثا لو اهلك ديري ىقيرشلا
 اهيلع قىلا لبالا لومللو ة.ثاملا عفر نع ةيانك لومكل لالقتسا نيبلا لوم للقتسا

 (6نال قارفلا لباب ىأ نيبلا لومحب اوما نع نك نكت ممل ما ءآسن اهيف تناك جداوهلا



 _ مرر - 1
 0 -- ناعما ءقامآلا - .«ةفاحتل
 092-س 9-02

 قا دنتلا اكفأول 0 عا نا 0 قو ا نا
 0 تاس

 ندعيضوعكلاب انفرصو ءادوكولا مكح نم انجرخح ىت قمح « :ىاهشكلا

 , جاش حف موّيلاو ؛ جاب حق رتللو الإ انطقيتسا: اه :دركلا د

 و ,2نيحلا نم لك ام ايدو قجوامعتلا ةولصل انعركتنف

 ,هلبش ىلا حيز وبا تقَتلاف ,لاحرلا قْلَم ىلا ؛لاحترإلل اننَحَح
 دق ؛ةَرمع ابأ لاخإل ىِل لافو  هلكَشو هتلككاش ىلع َناكو

 هلبح اولصق' بلاط انهاه دارملاو ةجوزلل نطاخل ءاطلا نوكبويماتل رمكب نطل ةرب
 هتنب هجّوز اذا نالف لبح نالف لصو لاقي اومانت ناب هبولطم اولّمح ىا ةلوليقلاب ٠

 نا: هضر. سنا ىور. اه ايهنم ةريثك ةلوليقلا ىف:ةلوقنملا ناثألا هلرقتملا راحالا 0
 روحمب راهنلا مايس ىلع اونيعتساو راهنلا ةلئاقب ليللا مايق ىلع اونيعتسا لاق معلص ّىنلا
 نايف ليف سفاح يع اضما ىررر تي ل1 كلا د ءاعشلا درت كع اونيعتماو ليلا
 :ءلكرف ىلا ةمون مثان وهو هيباب رم هنا يلطملا دبع نب ساّبعلا نعو ليقي ال ناطيقلا
 اما ةدابع نيب قؤرلا اهيف هسا مسقي عاشق رمانتا تانيع ها مانا د مف لاقو هلجرب

 قرت - عاونا ةقلث ىلع مونلاو ةجاحلل ةأسنم ةلزهم ةلسكم اهنا برعلا نلاق ام تعمم
 ىف اهب هدا يذلا رما ىتلا ىف قلخلل ةمونو ىعتلا ةمون قر ةمونف قمل ةمونو قلاش ةمونو
 ناركس الا اهماني ال رصعلا دعب مونلا قمل ةمونو ليقي ذل ناطينلا ناف اوليق هلوق
 رموتلا دولا دولاب, قوملاك اير دتح كار دوجولا مكب نم انجرح ك2 حل
 انكس اذا ٌرَل خابو رانلا نخاب لاقي رتف ىا خاب دق ركل ليللاب مونلا عوجتلاو راهنلاب ٠

 ةولصلا ميقا ىزّرطملا لاق نيوامجلا ةولصل انعزكتف ايعا اذا لجرلا خاب مهلوق هنمو
 وهف ىنيوامعلاو عّركتلا ريسفت اماو هماقم ناماقي غالبلاو مالسلا نا امكردصملا ماقم
 ةدايز ىلا هيف ميتحا نأو هنع نضرعأف ىحلا ريسفت كلذكو بانحلا ننم ىف روطسم

 قلم ىلإ . .ةءارقللب اهيف نهج ال.هنال ءامع راهنلا ةرلصإ ىرهوللل .ىعو ةلاطالا ةيخارك نإ.
 ملا مض لك ىلع رباصلا هتقيرطو :نعيبط قا :تلكاش ىلع اهعضوم أ أ لاك م
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 ل مس ا ءر

 نيسح ىلا غشطرتخلا ا هموم 2 يلابأ و
 0 2ع

 ىييلبف رد اجاشلا اهيفر أ ٍقوَيَح رح ىأف

 0 مدل م للا داو نرإر لكلا نادتماب دل انوعدف لاق
 , ىدّنع مكي ضايب اوثبلا لب الد لاقي ؛ ءارثإلا ءانثكل . مايقلا
 7 ىسفت ترق مكتاجانم ّنإف ؛ ىدجَو ةيكافلاب اوفيشتل

 | تاياقلل اياك هتاسر ران كنف ء هنن يرش احق
 ناح 5 ل « :تجز غلنو , هّحَبز ضف ِثيدتلل كغ ايد

 اسوي ناكو ؛ليقلاو لاقلا نم دسدا نك نيشان

 ]0 نق (دانعشلا نأ لاقف ,ةقيدتحلل عناب ؛ ةقيدولا ىاح

7 

 / قرنان كتم داكعلا قيد وف ىرمتت نأ ٍتْنِه اَم ىرَقَنو
 قروتكات اَمْوَي ِكَْخَأ ْنِم ّنْب ال

 111 اككرح ار كايا. دعا نايل اما رجالا نبغلا لبا ةفوطلتايبالا لع !يقو
 الا ا نم ناو هشا) وتطا ىتح هيلخ" منالا نه بلغ ليا بيلك نم ٌزعا ليقو ءالكالا
 رعش هتوم لعب لهلهم ةوخا لاق كلنلو دنع ىتحب دلو هسلجم ىف دحأ كب

 م ٌسِلْصلا ُبْيَلك اي َكَدْعَب ّبَتْسو كثدِقوأ َكَدْعَب َراَثلا 0

 رك 1 ىلا نا فاواوي اكسنت لك رنا انااوأكتز
 : تا عع ىهيقلا ةنعس نب نبعم لاق اضيا هيفو

 َمنميو ةاَميلا ءاللا ططخي هنأ تزْبَح تْنُكِنْيَلع ٍلْعيَح

 1 .عقرتف ءابظلاو جاض بِنارا ليياو نير ءانفأ قع ريح.
 2 7 ضايب اريقف دليلذ ةويدل هنه ىف ةقشملا دعب ىلعجم ىنعي ىنقلخت ىلا ىيلبت م

 ظفحو عمن قاح ثيداحالا نلقي كرك ىلا 5نسبز 0 ةءوض راهنلا ضايبو هلوط ىأ

 قاربت ىأ 5سىبز ! قلبو ؟يدانو نمدلكشلا راح نع ةنبز عج ضو دبّزلاب ىح اهصلاخ

 رح ةدهش ةقيدولا ةقيدولا ياح ةوغرلا نم ةولعي ام ءالإ كّبزو هيف ريخ لل ام

 171771 يرستسيل لما اهو ثم اذدذ13!:اقوادو اءانملا كا نيغلاقدو نم ء ىق لك نم اهوندو ةرجاهلا

 (6 اهوندو هيلا اهليمل كلذب نفصو لحقلا ديرت قيدوو قداو ناتأ هنمو ءابالا دعنا حضخ نمل
 ال بطخو ةعناي راملا اهيف رثكي ركل نفو نال ةضورلا معان ىا ةقيرخل عناي هنم
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 . هربرَسب َنَفِدُحح انْسَلَجو اقلط اناسيو , قل هنم انيقتف

 اهولَتِجأ 00 , ةعاجلا ىف هقرط فلم 1 :ربراسأ للا نفك

 مظن , َّحَّشْنَأو , ةعاّسلا تنب

 ىنيج هنم بيل ىَحِب الو مج نغي مل مح نإ

 قلد قّلَط ناسل اقلط اناسلو هناوهل قلملا ءىتقلا ىقللا ىرهوجل نع مايقلا ىلع هل ةردق

 ةريرسب 3 00 نامل ى 0 عنا قل قّلطو قلد ق لو قيلذ قيبطو

3 0 
 هَ
1 
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 01 ين 0 30 0
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 00 00 قلك نأ وك> ءالنجالا لصا 0 ردو 0-0( 86 ةراداو رظنلا 0 6 - 0 1 0
 مهلوقك اعوبر اهشطعا هلوقك ةعاسلا تنب ةريسفت ميم اهولتجا يف ريمشلاو ةّرلحي اهيلا
 لحالا ضقت نأ اسوروم ءىتللا لعجو ىاذلهالا ةيفعتلا قىيفعت تنداك كاجر هير

 قّققعلاو هتأسنا كلذكو هترخا اّمْنَن ءىقلا تأسن نم ةزهلا لسا قرّخْوي ىا ىنيسي
 ةكاكلر لا 0 لكالا ىتقتب دارملاو عم ىقتاو - ىقلا يفت لاح اذ
 وهف رق ءىتلا محاو مح ردف 0 ىنايب انك 5 نهو ةويكل لحاس غلبو لحالا قوتسا

 تيم! هنمو برقي ال روظحي ؟ىق َلَعِف ىلَع ىحلا ىيدحي هنم بيلك ىمح الو مومحم
 ىريرهل ّسخ امتار ٍلياو بيلك نم ٌزعا لاقي ٌزعلا ىف لثم بيلكو ىَح هتلعج ىا ناكملا 1,17

 ريكو ةامح برقي 3 ءالكلا ع ناك هنا ةزع ىنم غلب ةزمح لاق كل نذل رحزلاب ءاهح

 همئاوق عّئكيو بيلكىلا دمعي هاضترا ريدغ وا هتبجعا ةضورب رم اذا ناو جاهب الو ديصلا ُ
 قبس ىقو ءاملا قا اذا ناك رجال نع نا وارع علب تثيفر ةكزرلا لو ىف هيقليو

 ءل الالجا هيدي نيب دحأ رم ال سلج اذاو ةشهنت ىتح بالكلا هيلع ققلاف متاملا نخا هيلا

 ىمح دق ناو ايش هنم دحا بيصي الف ىراوج ىف !ذكٌث يص لوقيو ران ريغ ران دقوت دلو
 اهضيب ىلع نم ةربنق هيدي نيب تراطف اموي هيف لخدف ةههب الو ناسنا هروطيب ذل َىمح

 رابع ١ ' 1 اهل لاقف 0
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 ممكن مرو 0

 يفتي هللا نير ءُلْفلا هفهشتساو ,فكذلا ُهْنَع نا 9-2

 « مكجاءزنآ اا , مكجاردأ اوعجراف 6 هدامغا نم قاناك , هنامذ

 !ةاردشم انْمظُعَف ؛ عاّرلا مكافاسو 6 حارو ادم حق ناكف

 :انل انذآ ٍجرخ مث ءانب ندوُم ٌلَحَدَف ,هارت ل انحّرَتقاو

 م كعو نم ءلصاو هنكذ ذ ىمكل هتكعوو. مومحم ى ١ كوعوم لجرو هتذش ىا ضرملا ثغم كعولا

 ضرم لا هفعضأ ىأ كتان دف نا ىلا كفارتلا قف هغر#و هنا نا وهو نيصلا بالكلا

 هناك هانفا ىتح ءانضأ ىأ 0 ةقدلاو ناصقنلا وه قتتلاو ههنج صقنو

 ناوه برقلا ىف فافشتسالا لصاو ةفافش الا هنم قبي م ىتح ةفاهلا وا ىلتلا هير
 2 ةيقدلا هو ةفافشلا برشت نأ هتقيقحو ايش هنم ريست الو ءاندلا ب ام صقنست

 ْ ْنَي رم لوقل ءآي همالو كرح اذا ذي حوبذملا ىتذ نم لاعف جورلا يقي ءآمذلا هتامذ

 اا 11 لاعلان ءامذ لوطاو د ل ا ور و رحب ا يا امد
 ا كرولا نكاس جادوالا ىرغم احوبذم هنليل قبيو”عبذي هنأ هسفن ةوق نم غلب بسلا

 اضيبا لاقيو اًيح راص دق هنأ هنأ اوهثوت قاح كرحت جن هنا اورّدَق اذاف رانلا ىف دغلا نم حرطي

 اغ ا كلف تكرت لاقي :تاغ) نم مايل ل ل نر الا كاعد لا لثملا قى

 م دقو ءامنا مهر نايغ اه نلق ندع ناو تّدوملاو عمجلو نانثالا كلدكو هيلع ايشغم ىإ

 مكجاردا ىف ىأ مكجاردا اوعجراف لوعفم ىلع هيلع 000 هيلع ىمغو هيلع ا

 نعجر هانعم اولاق جاردا نعجر برعلا لوق نم هلصاو قيرطلا وهو جرد عج جاردالاو

 0/1 117 د ءّلح ملوق قاف عيل ىرخب دردعلا هيف ىرجأ هناكف هنم نيج ىذلا قيرطلا ىف

 نمل برضيب لثم بضلا ند !نيملا لاق ٌبلعتلا قيرطلا لسع امكءلوق ىفو ٌبضلا

 ١ اهلار مباهذ يهديو هجورد' ىإ ٌنْملا جرد جردي هعد ىام رصلا تاراما هنم دهوم
 هرج رفح بصلا نأ كلذو ةره ىف هعدو ةلخ هانعم ليقو لجرلا ىلإ عجري هلخ ىف

 ّت ءاهلا اذه ىلعف ٌبصلا جرد !نهف كردي ٌ هيف لخد اذاف ضعب نحن هضعب اجرد

 هعدو هل لجرلا !ذه كل نك: نجت ذل كناف.هنع نحيت الو بسلا جرد لخ ىا نكسلل هلخ

 ليقو ادبا ىإ ٌبضلا جرد ام هّلخ ىا ديبأتلا ةانعم ليقو ةدادو ىلا كل ليبس ال هناف
 !)بلط ىف برضي غقنتف كيمدق_نيب كلسي الُثل هقيرط_ىا ٌبضلا جرد لخ قبح

 جرخ مجيحا اذا هنا نب كلف ديري حارلا محاقاسو حارو |دغ دق ناكف رشلا نم ةمالسلا

 ال كلم ىا قل هنم انيقلف هب هتيلعا اذا رمالاب هتنذا نم انب اريخم ىأ انب انذّوم مكيلا



 ب إو - 0

 َبَلْيو , قلع ق هني نب فجْأ رث , هياط ددع عملو
 ىلا اولاثناو ؛ نيفجرملا ٍناجرإل هْيَحَت قلقف « َقِلَع دق هب ماجلا
 ظ مظن 0( نيفجوم هتَوَقَع
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 اننيوللاو ا تلاغو لي ل

 ايف: هبابب كا خفاو « دباب" كقتلا نيد: سكر 10
 :ةاتق انيلا رب : هدابتأ ءاشنتسال انيّدصتو : هنانف ىلا انْيَهَتْنا

 ىَوَق هنك د , هتاكَش قف يشل ١ َعْلِط ءانعلطتنل 59 اف , ءاتفش ةرتفم

 : ةكعرلا ةكرعو ؛ ةضرملا ةصبق ىف ناك ْدَك لاقن ؛ هتاكّرَح !

 عاب نا ريغ' نم باوطضالا نئانلا ى .اوعقري+ نا كغ هب اورتخا اذا انكي هليل افا ليرتلا

 نهرلا قلغ قلغ نق هنهر ناب ديدشلا بارطضالا وهو نافجرلا نم هلصأو ءىتن مهدفع
 ال رما ىف عقي نم ىف ذلثم لعج مث هلصا !ذه هكاكتفا ىلع ردقت مل اذا نهترملا سي ىف
 لاق توملا نع ةيانك اذه لعج هثاكو هيف امب نهرلا قلغ ليقف هنم اصذلخ وجري

 !نصخك ىلا كيأ رمل ناةهتهر كس نمل نهارلا»لوقيدنل ةيلهاتل لف عفوا كر لا
 هتوقنع ىلا اولاثناف. نهرلا'ئلغتوق لبلاق»ونالا عب نيولاب اانا لاق كلا نفرلات

 قجولاو برطضا افوجوو افيجوو افجَو فيي ىّجو نيبيرطضم نيعرسم ىا نيفجوم
 فذدحو باكر نوفجوي مهو ديري هتفجواو ىجي قجو لبالاو ليكل ريس نم برض فيجولاو
 لايتت الار هحا توقعي وطي اه: لاقي اناا قرح اهودهكا فلا ةاقحل اكسر تقلا (لركعللا
 فورح نم هقّيبرع نص نا هقاقتشاو ةمبدقلا رمخل ىا اسيردنخلل ارعضترا بابسنالا
 سرخالاكر يصب برشلا ةلاح هندل سرك فورح نم وأ هب بيصأ امير ريكل براه نال و وخل

 عومدلا ىراجم انهاف دارملاو برغلا جوه بورغلا اهمدقل سردلا فورح نموا
 ءاشنتسال عارسالا ريسلا ىف ذادغالا هباب ىلا ّقغاو لوط بؤثلا قش : ًطعلا .بويحلل اوطعو
 نم ةضرملا ةّده ىا ةكعولا ةكرعو ٠ هضرم ىا هتاكش ىف .. اهيقثت يرلا ىتتتسا ةابنا
 نيعلا يباتكى و اهنكد اهكعوو' ىثللب كاع ورأ هنكككتوا كي وبي ا اذا علا! اككرع 6
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 ب مام ح ب 2

 ٌبِلَتَحَيو نوردلا هيف نمر ردن سهول نيبيصلا و نيباصملا طرخ

 تاس 0 ل

 ذقلا جدقو ,اممغم راح دق ىداهج ٌتدَجَوَف ءررحلا ديفكب

 "ط1 طفتلاوب « تعين ارامجأاهدلع ٌعِبَتَأ ا ا تراس

 هادم هنَقَرَعو هادم حتما ضَرَم هارغ نأ ىلا ؛ َتَفَن انك
 90291 نا احا ع

 تدك روح هللسيو ؛ايككلا بوت هبلسي داك ىتح

 رك ل سلا هدحي ام ,هايقُس عاطقناو ؛ هايقل توفل

 رجتلا قرو ضفن طبخل لصا نيييصملاو نيباصملا طبخ اهب طبخيو تىيفلا نأ نود ىوري

 فورعملل طبخل راعتسي مث هفلعتف ءاملاب لبيو ءاتنتلا نمز ىف اهل قدي مث نزخيو لبالل سقي
 01 رعش ىهس ىتأ ىنب ريغز لاق

 ١ افَرَو طباخ نم اًمدعم ل دلو امو بسن ىذو فرك ىذ َمناَم ل

 لوق اذه ىلعو ةيادغ ريغ ىلع ىتم اذا اضيا لجرلا طبخو ةلاسلحرلا تطيح لاقي
 ارك !١١ كنانل تاقللا قر ناسكألا قيلاسا ف ادب يناثلا ماعلا فرو و

 وشف رجا هوا ١ رهن رتب نذر كينعات
 هنا ديري نوبلطي ان اكرلا سلا نيف هناضا نمازا نيرتسلا نا اهلاباععر

 ,مم ىف رظن هلعلو ىقيرشلا نعو هنجاح دوجوب نقيتماك وا نوتجلاك اعرسم اهيحاون ىف لوجي
 نيبيصملا طبخ هلوق قو ةياده ريغ ع ىتقنم اذا طبخ ردصم طيش ىلا نيباصملا طبخ هلوق

 هد 2 ررلا ررذلا 000 لأس وا رجتلا قرو ضفن اذا طّبخر وصم طبخل ىلا
 ملكتي هنا دارا قافن ىا ةّرد قوّسللو بص ىا ةرد باحللو هنذلّيسو ىبللا ةرثك ةردلاو
 فلا نال ىيصن قعاضت ىا اماوت راصإ نق نقلا دقو اياطعلا 0 نسح مالك

 م ناك هنا دارا اهنم ناءزج هلو اهيناث ماأوتلاو روزمل نم نم دحاو ءزج هلو رسيملا ماهس لوا
 هنيكحاكس هتلحنا ىا هادم هتقرعو يهذ ىا تعبنا افيا اجوز ديز ىناب راصف ادرغم

 نيكسلا ىهو ةيدُم عمج ىدم او هلك هتذخا اذا مظعلا نع محلا تقرع كلوق_نم هلصاو

 0 لاق نم رد هدو توملا ةينك ىحي وبا ىحي ىنا ىلإ

 وذكلاو ْمّنلا ني ىّوْأ ن نم ِمْجَو ىلا هقورص ْنَّدَم ِمايألا نم ىري نع
 و ىو 2 يب ُك | ماهس ان ىأ تامل ىسارب تددْبأَو

 وك لابَرَصأَي طخَولا سايب اذكو .ىَرهلا نع عني طق ُداَوَم كاد
 جرا لاه طك ] ١ هيل اب. اينقللا ةنالار تيغلا سا ءاقس 0 ىا ةايقس عاطقناو



 ب مزال #7

 اضقن اهُنْعَلَب تح ؛ ضف نم عفر ىنبؤخو ٠ ٍضرأ ىلا ضر
 اهاعرم ىف ثبرَصو ؛ ٍبيستلل اهانْعَم ْتْحَنَأ اناف ؛ ضقن ىلع

 ىلا  ناريج اهلفأ داو  نارج اهب َقْلأ نأ أ تيوَن « بيصتب
 9 5 مءابوطوعلا وق ص 00 ناتي دك يلا
 ل 000

 5 اشي 0 56 قلو ورا جير  انأ١تيعلا
 عمجلو ةقانلا كلذكو رغملا ءاضنا ىذلا ريعبلا رسكلاب ضقنلا«صقت لع اضقت اهل

 اهنغلب ىا هسفن نع لاح اضقنو توكنملا ىعمب تكنلاك لوعفم ىنعمب لعف وهو ضاقنا
 بيصنب |ذكإ نالف برض لوق بيصنب اهاعرم ىف ىتبرضو الوزهم افيعض قوك لاح
 اهيف برش دق اولاق كحدق زافف كلذ ىف مّتكرشو اهولاجاو حادقلا اوبرض اذا غنا هلصا (

 عمتللو هرم ىلا هحبذم نم ريغيلا قنع نطاب نارإل قارج اهب ثلا نأ تيون بيصنب
 ريب 504 رعش ١ ءهلوقل ٌرعاشلا ٍدوعلا نارج ىو طايسلا هنم لمعي دقو نَرَج

 َمْضَي داكْذق دوعلا َنارج تْيأَر ىئاق ّقىَنَح اي اًرَدَح اَدَح
 0 ناركل نم اط هوس ةنايصعت انناك نينللا هينجوزل نختا هنأ كلذو

 ' اذا هنارجب ماسلا برضو هنارج نلف 15 قا ملوق اما هب امهيرض برقو هفافجب اههر نناف 0

 ص هنارجب برضو هن نارج ريعبلا قتلا هلوق نم راعتسم رقتنساو

 ضرا دهعتيو اًيح اهيف رطم ال ىتلا ةنسلا ريصت نا ىلا ىا دام ةنسلا ىحت نأ ىلا

 راطقو ةرطقك داهع متلو عيبرلا ىم ىاثلا رطملا ىهو ةىسهعلا اهبيصت ىأ داهعلا ىوق

 تدهع دقو دوهعلاو داهعلا عملو رطملا دعب نوكي رطملا نهعلا ىرهوجلل لاق رامجو ةرمجو
 قىتعيض تدهعتو هب نهعلا نيدجتو ءىتلاب ظففلا نهعتلاو ةروطمق ىا ةدوهعم ىف ضرالا /

 ىقتنأ حرص هدهعتي نالفو نينثا نيب نوكي امنا دهاعتلا نال اهتدهاعت كلوق نم ٍصقا وهو

 امودن نين ام, ىا .كتيفمط# انمو اهموذب ىيغ نسم ام لاقي اهمرني ىلقم تقيس

 مغلا ىف ءاملا كيرحت ىهو ةضمفملا نم هلصاو بد ىا هينيع ىف مونلا ضمضمج لاقيو دليلق
 قف كرمحا اذا ضفتي نيلللا دع لاعب اهرب 1 تس هيف هتراداو

 ضخخت لوف اماو ضاخلا اهذخا تناضخمو لماحل نضخكت هنمو 5سبز رهظ ىنح ةضخخملا لو

 تاتو كل تضر تاكيد ىا ءامملا هسكتو (هرهظا اذا نعل ك1
 ىقو نيفلا نأ ىلإ ىا نيز اب ا تلال لماخكل ضّخت نم راعتسف نلجنا ىا يبصع
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 ]ل ماا سا ير تس

 اهلهأ ةينهلبو ؛ نيبيصت فيرب نابكرلا ٌتّحدَحَتو ؛ معلا ءاونأ

 ىظفلك ترسو ؛ اًيرهمس تلقتعاو ؛ اًيِرهَم كادت ان ىيبصخخلا

 ناو اذك مجن هون اولوقي نا نيب نوقرفي نوداكي دلو هطوقس دل ةرثا هب نوديري ذلتم
 : ر رعش ار

 2 ٍلَرْعَألا ِكامّتلا ٍرْطَم نِم ضْزألا ىف اهتفداس ِةّيفَب لك َنْيِرَمَو
 1: : 6 رعش _ رخآلا لوقو

 ْحَبَتَم ليسمايرقلا ءونو امكيلع كاملا ِءْوَن ْنِم لاز الو
 ١ رعش ١ ريثك لوق كلذ نم رهظاو

 لِ طاوقهلا اّيَرَقلا ءاونأ عاوز اهلغت قطو طارْمألا َنِم ِداَوَع
 ٠١ ةيعمتو راطمالا موجن ليق هناك ءاونالا موجنو نخالاموجن ىّمدت رمقلا لزانم ىرونيدلا لاقو
 لقحي تاماقملا بحاص رحذ امو مهدنع زيزع ريغ اهتنيب + ةسبالحل ةريغ مساب ء ىقلا

 ىلع اًماو ميغلا راطما ىالخإل انعم نال رهاظف راطمالا ةدارا ىلع اما نيرخآلا نيهجولا
 ا را ا | فاضملا فنذح ىلعف موجفلا ةدارا

 مدلل ا عج نعي[ ناو مكرم ءاونا موغلا ءالوهل اولعج اهناو هل لاق عملك
 /م ريغ هيلا بيست ارو رطملا هيف نوكي امر دقو الا تقو اهنم سيل هنال راطمالل ةثظم
 كلا نم ناكامو مكلا عولط ىلا بوستمبوهف رح نم ناكام: ناالا درب ورح نم رطملا
 لؤالا لزنملا وهو: نيطرشلا هب ديري طارهالا نم داوغ ريتكلا لوق اما ةءون ىلأ بوسنم وهف

 اهعنم لامتلا بناج ىلاو هانرق اههو لمخكل نم نامجغ ناطرشلا ىرهوجل لاق ريقلا لزانم نم
 طارفألا اهيّميو بكاوك ةقلث وه لوقيو امهعم هّدعي نم برعلا نمو ريغص بكوك
 ا" بصل فيرلا نيعلا باتك ىفو بصخو عرز اهيف ضرالا فيرلا نيييصن قيرب ىععتنا
 كلل فو ىلتعلا ةعيبر رايد ةتيدم نيييصتو تايصخا ىآ ضرالا نقارا هنمو ةعسلاو

 قوقعيلا لاق ليطتسم ٍلاع لبج وهو مع حون ةنيفس هيلع توتسا ىذلا ىدوجل ىلع
 سامرهلا هل لاقي ممظع رهن اهلو نيتاسبلاو تانْللو راهنالا ةريثك ةهظع ةنيدم نيبيصن
 ضايع ىنب مثاغ اهقتتفا بلغت ىب نم ةعيبر نم موق اهلهاو ةيمور ةهبدق ةراج ريطانق هيلع
 [ننم ةينهلب ىف مهلاقي اهلها ةينهلبو رشع ةينامج ةنس ىف هضر رمح ةفالخ ىف ىععلا
 ىع ةبحاس :كلقع شيعلا هليب دارملاو هلبا شيع غلوق نم ةيهافرو ةعس ىف ىا شيعلا

 اوتاك مهر قدنخ نب ةرهم ةليبق ىلا بوصنملا وه ٌىرهملا اًيرهم تدعتقاف قراوطلا
 هباكرو هقاس نيب هعضو ميرلا لقنعاو احير ىا اًيرههب تلقتعاو لبالا بئاجن نوذختي
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 ةّيبيصنلا 3 ةرشع ةعسانلا ةماقملا

 فالخإل , رثوغلا .تاذ قارعلا لَا لاف ماع نم ُثراَشل ىو

 ةرشع ةعساتلا ةماقملا حش

 داري نِئَمّرلا تاذ لاقي امكماعلا ريغصت مثوعلا ميوعلا تاذ 9 طقتو لك اذ راص ىا لما

 مداقتملا نامزلا ىف هلايعتساو ماوعالا نيب ىا ميوعلا تاذ هتيقل لاقي تقولا ارت كلذب ه
 ىرهوذل ىنعو مثوعلا وه ىذلا مسالا |!نه ةيحاص ةٌّم ليق هناك همسآ ىلا ىهمملا ةفاضأ نم وهو

 موب تناذ هتيقل لوقت نكمت ال ىنلا نامزلا فورظ نم وهف حابص اذو ةّرم تاذ مهلوق

 امم اذو حابص اذو موعلا تاذو نيمزلا تاذو ةرم تاذو ءاشعلا تاذو ةأادغ تاذو ةليلو

 تاذ اولوقي ملو نتاقوالا نه ىف حو ب امئاق هرب ةعيرالا :نهف قوبغ اذو حوبص اذو

 نال تاذ اوقثا اصناو مكتبي تاذ اوحصاو ىلاعت هلوق ىف .شفحالا لاق ةنس تاّذ الو رهش
 رادلا اونا طئاح وراد اولاق ايركتم مسأ اهضعبلو ثنوم ممسأ اهل عضوبب نق ءابشالا ضعب

 رطم اهيف نكي ملف موهقلا تلحتا اذا ةّيلهاجلل هاما ءاوقانفكاحالا نيطبإلل | كس
 مهارت الا ىموملا فالخا نموهو افذاخا تفلخاو ءاوخا توخاو ام ىوخت ثّوح لوقت
 ىف دغلاب مجن طوقس هونلا لصاو قلخي ملو رطم هيف 0 اذا ءونلا قدص دق نولوقي

 نخالا مويفل كلذ نوكي امناو قرشملا ىف هتعاس نم هنأزاب ىا هلايحب مج عولطو برغملا |و

 رشع سماخل لزنم لا لزنم لك بيقرف ٌبيِقر لكلف امجن نورشعو ةينامج ىعف ريقلا لزانم ىو

 رد ليمج لوق هنمو هبحاص بووع ةعولطب بقاري
 اهّيمقَرايرّثلا قلي وأ ََْتب اًييالدنل نإ ةادابم اح

 لاق نآوثو ءاونأو ُءوْنأ اولاقف ةوعمج ىح هلعف ماب اهنم مع لك اوس مث لصالا وه |نه

 رعش ١ ناسح (م

1 

 اهنا كك نإ ١ ليباخأ تا كرار
 ىذلا رثالا اوّمب ىتح رثك مث اددع !ذكراطمالا ءاوناو هب انرطقتساو !ذكءونب انبقستسا اولاقو 17 7

 تالت نيطرشلا هون نولوقي مارت الا ءون هطوقس دنع وا اهنم مج لك طوقسب ندحي
 ةثلش اهنم مجن لحل 'قيقحل ءونلا نا مولعمو ٍلايل سمح اًيرثلا ءونو دومحم مون وهو لاي
 لايل نلث اذح مجن هون علوق نا لوك امري, رفحا ةعبلا اهل نافت ةهبشل كلج اها ل
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 ب ماوع

 ناك ناو. دب ٌرْكْدَأ مآ هتلغت ىتانتأو ركشأ مأ مالا كلذ
 , ةّهّدلا ذه تلمهنأ ههع نفذ «ةَجَملا م مو , ةّيرجلل فلس

 َعِجْرَأ نأ عج حقو « ةهنعلا هذه ىل ثراحأ هفيسب

 ؛ ىلاجتأ الو ىبفم كح الو «ىل ىستاع َعَنْقَأو «نامنلب 5

 ىوتسا 1 ظفاح ريح هك وتشاد , ظفاحح عادو مكُمَتَوُأ انأو

 انرداغف , هترفاز ىلا آيوالو « هقرفاح ف اعجار هيلحار ىلع

 ,ةردكص باف تسّوك هْسْنَأ انكيازو :هسنع تالف نأ عب

 , هردج 1 ٍلْيَل وأ

 رماملا كلذ فرخزو ىنيز ىأ ةهفلا مصنو رفكا م ١ ماغلا كلذ رحشاأ ىوري دق

 01111 ]نار نيس ءاهلا تلهنا لاقي كلاس ىا تلهنأ" ةليقيل ريمألا تالذ ليه هثيدح
 ْخ اعجار ةذوملل عار ىا ظفاحم عادو لهستو جار امب ىأ نكست 1 هش لاس

 ارفح هّْيَمدق رثا لعج اهيف هيشمب اهيف رثا ىأ اهرفك اهيف ءاحاىتلا هقيرط ق ىل'نرفاك 4

 ةشيع ليق ايكةرفاح لير اهخانسأ ىف لاكالا اهيف رثآ اذا ارفح هنانسأ نرذح ليق 7

 جرف رما ىف ناك نمل ليق مث مداص كراهن ليف امكوا ءاضرلاو رفكل ىلا ةبوسنم ىأ ةيضار

 ذر ةازر هترقأللا لا ايوالو را دبل ميكيرط الا كا هنرذاج كا عجر هيلا داع مث هنم
 لمثل وهو رفزلا نم قاعملاو لكلا نم هبوني ام نولقي منال هتريقعو ةراصنا لجرلا
 0 كما ىلا ىف لاقبو ةبلصلا ةقانلا سنعلا هنقان دهرما ىأ هسنع تدخو نأ نعت

 لاط اذا كلذو سناع ف اسانعو اسونع مصهلاب سّنعت 5 ةيراخل تسنعو رفو ىأ اهينذ

 هه

 جوزتنت مل ام اذه راحبالا دادع نم نجرخ ىتح اهكاردا دعب اهلها لزنم ىف اهتكم

 دي ريعبلا دخو دقو لبالا ريس نم برض دخولاو نسنع اهل لاقي كاف ةرم نجوزت ناف

 هردص باغ نسدح داّحور دخاو وهف ماعنلا ىتمك هماوقب ري نا وهو انادّحوو ادُخَو
 ءمثديس موقلا ردصو .سلجلا تسدلاب انفاه دارك او ةّيسراق تسدلا
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 د ريوس

 ىذك ّيِرَبلا َلَعْحُي نأ أ ْعَسَي الو ,ةّنَتلل ٌباحْتَأو راتلا ٌباحْتأ
0 

 الف ءراوسألا ٍنوص 3 نارثألا ةلرنَم لْرَمَتَت ٌةيِنالا هذهو ؛ ةنطلا

 ىلا اهلْقَتب ةيراجا , داعب اًدوُه قحأُت الو : داعبإلا اهّلْوُت
 ع

 اءأرشآ لانو حدر ونا انيلع يأ , هاوي ام اهبف َمُكَنَل ,هاوقم
 اك دل 20-0-6

 ؛ مكلكت ماس « حرقلا ل لامدنأب اورشبأو ؛ تقلا ةروتس ©

 0 ا ىنسو 00
0 5 

 منح

 4 البيج 0 4 مالكلا ا ا اهدي لاقف , فقل

 انداتقا مث , باحتلل ضورلا كش هركّشو , باول ف َبكوفا

 هي اكساب

 ياوألا ٌبَلَقَي لَعَِجو , هْنآولَح ىف انيكحو ءهدارح ىلا حيز وبا

 كا م تي ,ةدّوع ع اهدّدع ضْفَيو ؛« هديب

 نوكيف مالا ههبشي جاجزلا ماهل ةيألا :نهب داري ل ىوتسي دلو ىلغي نا دعب ركسلا
 هلوق نم دارملا كلذكو ةّدِلل باعتاك نوكيف مالا ههبشي ال ةّسفلا ىرظلاو رانلا باهاك

 انهاه حرقلا حرقلا لامدناب ةمعنتلا ىذك ىا ةثظلا ىذك ٌّىربلا لعجي نا عسي ال 0

 ىا بدالل ةروحذملا ماجي ةيعطا نم مانع ناق ام ضوع لوصحو هباهذ هلامدناو نزتل

 ىنعي مالغلاو اههالك لاقو ةفارظلا انهاه ىرظلا فرظلا لثالد نم ةبداملا بحاصل

 ىنعمبواولا نأ ىلع بصنلاو ىطعلا ىلع عفرلا هب زوجي مالغلاو مالغلا كديزاو اههذدلك كل

 ىودعجل نارح نبورمع لوق نم هلصاو امهيلك كيطغا ىنعملا نا ىلع اهغيلك ىوريو عم / 117
 شطعلا :نهج دق لجر هيلا عِفّذ ذا اموي وه انيبف لبذلا يري ناك هنأ كلذو ارمجو اههالكا“

 انه نم ىدعطا لاقو لجرلا هنم اندو رمت كماتو دبز هيدي نحبو نعاق ورمعو عوذلو

 عمتإلب مرملاكةعقمم سانلا نم تريب مآولل هئاوح ىلا كلذورمم لاقف كمانلاو ديزلا
 شسْفيو مهعدجي ىأ مهبوحي هنال ءآوح ربولا تبب ىقن امئاو لبق ربولا نم” ىو ةيوحا
 ركشا ما ماملا كلذ وكشاا هباها ددع ىلع قاوالا ددع قرفي ىا :ددع ىلع اهددع



 أ ا

 اهدت لب نكي ملو اميدمت ن اح هع هبت كل
 اكمهع ىذي َحابّصلا نأل ىبلق ىلا مث َنِح ٌجصلا َصَعِب
 4 5 اًييقو كت ا ل اح ذأ ليدل ىوش ىلا ناعتو

 ١ كرر نأ اضيف 2177 دنبلا اكان ولو فما نم قكو

 م ,هَعْبَسو هظيرفت جكساو ,هعجتو هضيرق لونملا ّبَر َعِحَس ياي لاك

 اس ل ]ا

 دع رصخسا ف ني دف ا كل ةأوم

 ىوتسي ال هل لاقو , برضلاو د ىحنقلا ءارلح اهيف «برغلا نئم فاح

 ل ١ اك ناح ةمنو قمر نسخلاد ا ريثل هيف رثك اذا عدرب عار نمابجصم

 0 لاما نم رعت | برعلا لاثما نم لل مصلا ضمتب افددع اهرفم»ىا اعتار

 رعش لاك رم ال سجا يقر عفا راهنلاو ىتخا ليللاو ليولل ىتخا ليللا اهنمو ايش ىتخي دلو رئاس

 داون للا مات ٍسفتلاف ةقماوث نم ٍلْبَلي لإ قلت د
 ذاكر تنوضاولاو َمّبحَألا دل ةرتسب ليلا مداظو قهاع مم

 : 1مل رع قيشر نبأ لاقو لل اا ةياظ نم دوقا دليق |نهلو

 ملا 10 جابصلا ىف محار نْيَعْلِل َسْيَل جانج ٍرْيعب ْرِط لْيَللا اهب
 5 سل را ل قم ناب ١١ قو عابسلا سم 3 قرح

 . 6 نعش ىنتملا لاقو

 قرككتت ةيوثاملا 0 دي نم كَنْنِع ٍلْيَللا م .داظل ْمْكَو ٠

 كح | لالدكلاو دات كرازو ايلا ىرست 0 يظر كاقو 0

 رهو اضيا 0 قنعمب اردصم نوكيو مثالا ءارج مانالا امانى وسلب ءافاولو يفد نم ىك

 م/ نيبأتلاو اّيح ناسنالا حدم ظيرقتلا هعبسو هظيرقت ملقساو هددصب نحن اهف دارملا
 طراقلا نس 0 نيزي ظرقملا نال ظرقلاب هغبد وهو ميدالا ظرق نم هلصاو انّيم هحرم

 اهسرف اذا معلا ٌبُئَذلا عبس نم ممذلاو موللا انهاض وهو سانلا ىف عوقولا عبسلاو هيدا
 هرّدص ةننمركت ىلع هرّدصو شارفلا داهملاو هلزنا ىا هاّوب هتمارك داهم هارب اهلكاو
 0 ناسنالا اهيلع سلجي ىتلا ةداسولا ةمركتلاو هتداسو ردص ى هسلجاو ءمّدق ىا
 م ءارلا فب ةب برغلاو ل متل ىو هقيبح عج قاتلا برعلا نم قا دع اهظعنو

 بصق ريصع لنقلا اما ١ ضيبالا لسعلا ءارلا تغب ب برضلا برضلاو سذقلا ءاولح ةضفلا
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 2 762 نر م نمخ ر

 يحد قل سلو (هقيسهر انف ماعد دا ادعو

 اهصخ ىل اًعئار رَشلاب ناك ىنكلو اًبيصخ اًعْيار نكي ل

 نم نعيلا ةعيطقلا لاق ةعيطق هّضحاو ٌدولا هّئضحم اضيا لاقيو ءام هطلاخي ال صلاخل |.
 ةعيطقلل ىرخا ىلا ةأرملا اهتعبت ةمالع ةعوطقالاو ةعطقو عطق لجر وهف ةعيطق هّحر عطق
 ىف عملو !اديدص نم لوب اهمح اهبح !ديدص غبملا ىلاقلاو نارجتلاو ةميرصلل ىا
 بيرقلا وه لؤالا نيبلا ىف ميمحل اما يقلاب طلتخلا مدلا وه ديدصلاو راخل ءاملا لسالا
 نم هلصأو ٍناج ىأ ىلج قارعأ مملوق اهمذ اغلج نايف ةقفش ةرارح كنيبو ةنبب ىذلا

 ندلا ىلجل لصا ةدييع وبا لاق نطب الو مئاوق دلو أر ذلب ةخولسملا ضو ةاشلا ىذلجأ (د
 وهو مولكملا ىاثلاو ماكملا لؤالا ميلكلا اهلك اضيا ٌقلج هنطب جرخا اذا ٌحولسملاو غرافلا

 ىقو قاقنسالا سينهتلا نسحي !ذكمو مالكلا نم لؤالاو لكلا نم لوعفم ىنعمب ليعف
 نبا هبتك ام كلذ ىف ليق امو ممنم ءآفولا ةلقو ناوخالا ردغب ىكتتلا نم سانلا رثك
 رعش هرج لق ناك ثق دصا ضعبل ناّيزلا

 انارع اًبرح ترص ابن ان ىنامُزلا ءاخاي يخَأ َنْنَكَر 0
 اناَمْزلا مولا كيف تحبضاف نامزلا مولا َكّْيَلِإ تنكو
 انامألا كني نلطا تصساف ١ تايرانل فدع ننكر

 0 0 0 نم 0 00 0 ل الو

 قالا لت قتيرج ىإ ىكبس ابحي ىا |!ديرم هقتنظ ىأ هتياارتو

 ىا اعّيار نكي مل ةمالسلاب هل اولءافت عناكف اهلس غودلملل لوقو اغيدل ىا اهلس

27 



 م 1 ل

 هت داس دس يف ]ا

 ىف هل اةدكتمو 0 قع 0 0

 ,روبتلاو 32 اعدو ,نوبلل قالط د 0 و 0

 ور رس 5 ا رح ع

 لع لاقف ءاهايو 55 ءاهاّيا دي 1 ءانّدَشاَتف ب
 هينثي الو ؛: لم هيوزي ال >شنأ مث ؛لسج نم ناسنإلا قلخ 0 5 تل يل 0 1 5 ل

01 

 مظن ( لجو

 اه اًقيِدَص هموت ذأ ىدو قدص 0 موي دو

 ١ بتي الو هركي اهب هتلبقتسا اذا لجرلا ىهجن ىلع وبا لاقو ىرعوجل نع عدرلاو رجزلا
 ىأ هب ظلم وه لاقي مازللا ظاظلالا لئاسولاب ظاب ىقسا اذا باو نم لاعتفا بائدالا

 ماركالاو لالخ 0 كير ءاعرلا ى ١ ىف اظل دوعسم نبا لوق هنمو هقرافي ال هايا مزالم

 هييرق لنق ىذلا لصالا ىف روتوملا روتوملا ردصلا عي وصتلاو لذلمالا ماربالا هماربا نم

 ةييقل نم عيطقم لا ىا رودبملا رطاخلو سقح اذ هلعج اذا ارثو هرب هرتو راتب مو

 / هلوق ىلا راشا هناطيتقل ةرحدم هلوق ىو داعبالاو درطلا روحدلاو ةرحدملا هناطيشل ةرحدم

 كك

 هعبب نم جرخي نا رقي م ىعي هناظوأ ىف هل ةنجتمو _ اروحدم امومذم اهنم جرخا_ى اعت 7, 0

 كم 0 *

 قالط لعج ىا ىعماو عطق بو ميعنلاو رورسلا روبكل روبتل قالط تب وهلا نم ءايمتسا
 ةاليوأر لاكف ىآ ررقلار لف رلاب عدو ٠١ كيف هل هع الا ىدل ىو انائيراقذاط روؤلا
 ىنم ىأ ىلصو رمقن نم ةديدش ةبيصم هباصا نمو كلاهلا اهلوقي ناظفل نآذه هارويثاو

 8 ىف هلعج اذا 9 ىلا ةنقشنا نم هلصأو هايا همتتا كسملا هقشنا اهاير انقشنيو قبح ا

 نبا لاغ لع ١ ا تا|يواع ةيوطلا (هعار لهاثرر .طيعسلا وهر:قوقنلا,نماديرغكم
 ىلاعت هلوق كلذ ىلع لاويو جاجزلا لاق ناسنالا نم لجعلا قلخ ةانعم بلقلا ىلع وه ىلع

 ىف ىلاعت هلوق اضيا ءلثمو ربكلا نغلب ىا ربكلا ىنغلب دقو هلثمو وع ناسنالا قلخو

 الف نيطلا لجعلا لعج نمو ضرالا تابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنا ءامك ف هكلا ةروس
 م فرضي ال ىا لخ ءيوزي ال اهبلط ىف متلعل ىايبالا نع اوربصيب م غنا داراو ءيف بلق

 نبللا وهو ضعملا ةتيقس لجرلا ٌتضح هتضحم بر واوب رورجب وه ميدنو هعنمب دلو



 د سوو 0

 00 هللخدو ,تاتقلا ا قدح 3 ءانا «ءرشتنا 0

 ٌحَحَأ لاقف , ةياعرلا لبح َمَْدَّجو , ةياعسلا لق هل شار 5 حعب

 , ةناحملا ىوذب لآ 00 0 ءاذختسالا ق

 نه يد ا

 د رأ سنا هك سفالال ا ىسفت ىلع تجرح تنلو م

 , ّحَصلا ىلع رارصإلاو ؛دَرلا ىّوس ىتم 1 نكَياده سما
 و. رح هد ار

 لب « هجولا ةحاتو نم بنتي الو :دجتلا نم ٌبْيَتكَي د ال وهو

 اًمدنق لوقت ميدقلا نم مما مْدِقْلا اموق + :ىكايب نذالا نيبو هنيدر ندكا
 نككع دنا ىتح تنعجواو تذا ىإ تذقو ا!ذك هتداع اماط ىا |اذك هتداع

 ةيوعم ةمم نايفس ىنأ نخا برح ننب ليج ما ىف نبطقل ةلاَح رشنا ام بطلل ةلامْح

 نذا ةهفلا نا ىعملاو ةنعللا اهيلع بهل ىأ !دي تبت ةروس ىف ةرركذملا بهل ىنإ ةأرماو 0:1 تدل
 سيرف كا رتاملا ىم ناك هنوعلم لا :نه نا كلو هب نحزبو 0 هدأ لوسر

 ةبانك ىف ىلاعشو ةناحس هسأ اهرحذ ترهتشأو ىال نب نفرع انو هيلع بذكتو هيلع 4

 رهتنا ىتخ' هلوقب دارا ئذلا وهو عيظفلا عنصلا نم ىيكترا امل اراهظا عينشلا تقلل 2
 نقوتو جهت اهب ةوادعلا نال ابطح ةههال اولاق اصناو اراشتنا كلذب قكو رشتنا ام اهنم |

 بطحي نالفو هب ىس اذا هيحاصب نالف بطح ليق كلذ رتك امو بطحلاب رانلا داقيبا

 نالف لوقح تنيرىشل ممن نقلا ماملا أ تالا ةراح هب ىرغي ناكاذا نذلف ىلع

 هللخدو ةهفلا قيتقلاو ناّكق 1 لخدي ال ني ىل قو اهمي ىا ثيداحالا |١ تقي

 لهي ىذلا ناتفملاو هب صقخيو ةروما ىف هلخادي ىذلا هللخدو لجرلا ليخد 0

 وذخي اذخ ءانختسالا ف نخا ةسداسلا ةماقملا حرش ىف هيف لوقلا قبس نقو هسفن اردت

 زصمهي سقو نعضخ ني نخسأو ىارشل هزيم ءاوزج نذاو ىركسا رسكلاب ىذخو اوُذَح

 الا يرعلالاقف رمعلا هنم لرعتيل تاوضسا لرقح نيك »نير ىا سلي ف دا 7
 لعاق ىسناو راجل ىلا عجار هعجرتسي ىف ريمفلا سنا هعجرتسي ال نا زهو ٌىذفتسي
 ىامااف لإ رش ىكلو ا ىلا عجري وا هعوجر بلطي وا هيلا عجري ىا عجرتسيو

 :زاسكتألاو لاثل هوم ىو ةباكلا نم لاعتفا 'ناثنكالا هخلا نم بتتكي 0 ناي
 هفلاو بيتكلا هجو نوكي ايكداوسلا ىلا برض اذا نوللا بّدنكم دامر هنمو نزال نم
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 رقص ءويَعلا ام ةّنصق نأ 07 0 نم قافشإلا هم

 يل 0

 0 ىرج دقف « نر نت ل هبو 0 ا هخهب

 مظن ,ىنيمي هيلا َهَتْت رل ٍبَبَّسلا مكذلو «ىنيمي ُلْيَس هيلع

 فئاطقلا ناطقا ىب مصرح نأ ىلع هُفَحَرَمَت دف ام كعب نلت الف

 مب فسار ذا فراطو ىديلت ىم قتك ىحراس 1 ىبينص 3 رك ناب ىكف

 نراع لح ىذا اورد نم ْنَلَأ ةفاكف نس راك ورام نأ لع

 "2 انلقو ؛ هراذع انلَبقو ؛ةراذشعا انلبقن ماع نب ثرامل لاق

 ىتح ظيغلا نم لمانالا ىا مّرالا ىلع شعيل هنا لاقيو لكالا وهو مرالا نم ةراعتسالا
 اما هوركملا هيلا لصوا اذا هب عقوا نم ردصم عاقيالا اعارق 0 اعاقيا ها لآ

 ١0 ىنضواع ىا هب ىضياقو انكي ىنضَق لاقي ةيراخل ىأ ىيع 0 هربرض نب هنئضو اع ىأ اصلا

 اضوع نوكي نا امهنم دحاو لك ملصي نالثم ىا ناضيق اهه لاقي لثملا وهو ضيقلا نم
 هفردك مد كلنم الاجر قشمد ةطوغ لا نيلماو 1 ةيواعم كثب دس دير م

 هل رككلا ّ 00 ةفيطق 8 نيدرطتلا كا تئاتتتا ةضياقم ل مدا م

 م 00 0 ىلا 00 ءب ديري 0 فئاطقلا 0 ىنم الع

 ///2 ح لاقي ىقو ٌقسلا .ىا قئفلا ٌض وهو قداغالاو نسلا قترلا هتقرخ ام ٌنساس ىنعي. قنف
 7/4 راطو ىديلت نم عسوبو قيضيو قلغيو مجتفي وهف رمالا كلام وه ىا | قنارلا قتافلا وه

 نس ع 8 فراطلاو سيلتلا مهلوقو نسكلملا لاملا فراطلاو توروم ا لام ا نيلتلا

 ىزنلا رعشلا ىدأالا نم هب داربو هابناج رمال انع ةرأ نع انلكجقو نيدو ميدقلا



7 
 ب

 تمل

 9 ند نع 0و ندع

 ند هراقيإ ىنموسي ٠ :لع هتدفح لايت 7 كل

 00 هيلا فاي م ا هتعمل
 - باعمال

 انكم 00 ىدحج دو هيلا ةهفاتمأو 0 60
 تع رس تح رض ل تل

 د ”ىردت راوقا دلال 02001

 ئقار ام لاعب ةييغاص نايونا الا ىقار اق اهيكيت نيعلا ىف ةندفع نيعلا مضي ربعلاو هنم
 قا لتعسي مالكو شو كلذ الا يور باصا ام لاق هناح دبا ىا كيج الا

 امو تكحرخو: بابلاب هيزر اذاو تخيرخ لوقت ةاجافملا ار نقاعي هنا ىرد ألا ريدا هالك
 هقيارق ىوذو هبامس|ا نم هيلا نوغصي نيذلا مثلجرلا ةيغاصو بابلاب نلف الا ىلا

 لايتناو طسينا هترفازو هتيغاص عم ذلخ اذا هضر ىلع ناك نيىدل هنمو هيلا نوليمو

 هنيلع اولاقنا هنم. لاقي لمفلا ةعاجإ وهو: لولا نم لاعفنا عاقجالا لايتنالا لح تدك
 ىموسي هرما ىف عراسي ىا دف نمو هعابتاو همدخ لجرلا ةدفحو اوعقجا ىا اولوتنتو
 عافتنمالا ىا صاينعالا دايدزا ملا نم ىوربو 9 ىضن ىلع هليضفت ىا ل هراثيا |

 دايتراو روزتو ضصانشعتو ربلا جانلا ىماعت ةرشع ةيداثل ةماقملا ىف هلوق هنمو ء ءاوتنلالاو

 نا اههدحا نيرما لقح مرج هلوق ىربكعلا نع مرج رغم او :اكل) نط نأ صانملا

 نم زرحت نوكي نا قاثلاو هراكاناو ىثم اهذخا هتداراب ينذلا وهو مرج بسنحاأ ىنوكي
 جّرحتو مّثأت لثم هنم لعفلا قتسا ىذلا ءىقلا نمزرتقلل نوكي لس

 ارهق اهذخأي ال هنال مرجل نم عانتما هل هتعجارمو ةهقلا هلذب نا ىنعملاو يل مثالا نم ب
 بحاص نع هتراهج وأ توصلا وهو رسكلاب مر نم حاص مرج ليقو ىقنتأ نم# ريغب
 بنذي م ناو بنذلا هيلع ىذا اذا يلع مّرمت لاقي مر ع ىذا هانعم ليقو سوماقلا
 اهضعب سارضالا قمم ىا مزالا ىلع قرحو مرضتو قرح ةقينع ةفذ ىف ندجو دقو
 لب ليقو اًمّرألا نوقرخي اًباضغ اونا نسشناو ليلك نع دربملاب قراخل ّلَعِف اظيغت ضعيب
 اسس نقو: امرذلا انا دركي نعي كرات نينو ةراجتلا م

 ىلع اهب لؤي اهنال كلذب نيمس عباصالا ىف ىمسالا نعو هرسكت ىا ءىقلا مران اهنال



 ل موا دل

 َدرَص نأ َحْعَب ,مهقلا بات مث ءماملا راجل دنع ؛ مادخل اج
 كلذ عدوا ام ةَعيَضو ؛:لابولاو َلابخل تسسحاف ؛ مهّسلا

 وسلا طَفْحَي نأو ؛ هّنطَفَل ام مكع ىلع ؛هّددقاع أ َحْيِب ,لابوغلا

 مدللا نإعي امك .رارسالا نزع هنأ معرف «هتطفحا ولو
5 

 هاف ءراقلا حي نأل ضرع ولو ,راتسالا ُكَتِهَي ال هنو رانيّدلا

 كلت ٍريمأل ادب ن7 ! فرو قاوم الا نامرلا كلذ ىلع َربغ

 ضرع ادجِكت ؛ هليق باب ٌحصقي نأ «ةردقملا 5-5 اهييلاوو ءةركملا

 رهالك ةفم همكعتا نأ داترأو « هلي ضراع ارطمسُمو « هلْيَح

 .هِداورل لياعتلل لحي َلَعَجِو ,هاوخت دي ََب اهمِدَقُيل ؛هاوق

 ا رات زاك كلذ قست : ءدارم هرفغظي نمل بفاوشلا ىتَسُيَو

 اًرشان َىلاولا ىف ؛هلوذع َلْذَعراعلا عارّدأ ىف ىَصَعو ؛ هإوذُب

 نذا ىده مالكلا مهس باصا نا دعب ىامهسلا درص نا دعب ءباهذ دعب عجر انابوتو
 ىلع ىمارلا :درصاو درصو دراص وهف اهنم :دح نفن ةّيمرلا نم مهسلا درص لاقي ماّملا ماهلا

 نال نوصلا نع ةرابع لعج هنا الا لدعلا وهو مكعلا هنمو ٌنشلا مكعلا هتظفل ام مكع

 6 كلذ نايبرم دقو ةظيففل نم هتيضغا ىا هتظفحا ولو طبرو دش اذا ناصيب امنا ءىقلا

 فال باحم ىا هلين ضراع دانجالا نم :سنع ام هيلع ضرعيل ىأ هليخ ضرع ادوحي

 ةلاعج عمج لئاعجل هداورل لئاعجل لذبي كلملا ىا ليقلا ىلا عجار هيف ريمفلا هاوغ
 ةرشع ةيناثلا ةماقملا حره ىف كلذ نابي رم دقو ةجاح ىلع كّلد نم ٌنح لعَماك ةلاعدلو
 نم هنم اند اذا هيلاو ىدلا رمالل نسا لاقي اند ىا ٌقساف رثكيو مظعي ىا سيو
 هاد الا دنا) اهلابيسكا داكار تاداك حت :ضرالا نم'اند اذا هناويط. ىف زئاطلا نا

 عارذا ف ردصملاب ةيمنت لذبي ام وهو لذب عمج لوذبلا هلوذب ىلا ضرالا نم تند
 اماّين نكت ال هل لوقي نم لوق ىعو ةهفلاب راعلا سابل نختا ىا ىبللا م اعلا
 هينا ارصان ءآج ءىت ىف عبط نمل لاقي اعماط ىا هيفذا ارهان رتاج سلما

 هفرك ام ىأرفرما ىف عمط نمل برضي هبّتيع ربع ىأرف هينذا رمالا ا لثملا هنمو
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 مس مله©

 دودو عقلا سسْمَشلا ِنَع ارم تقتل مقتل دج
 رست ْنَأ ني ٠ ؛ ٌيِلَأ كلذ َعَم مانو كلا عئارش نع اهاركذ

 9 502 هَ

 قنا 0 ةتل
 ا 1 ع

 ةماقلا عرش قى ةنايثزم ىقو ءاملاو رمل ولعت ىلا عيقاقفلا' يبدل سوركلا ن7
 راجل تناك لاومالا فرغا ريخل لاملل نا عم ىنعي ريل لاممإل ىا معنلا رح ةيناثلا
 هعم شعو هب مح ى كييبح لم لاقي عّتفلا ىلقلا معنلا ديج اهيلقب ىلحاو اهنم لضفا
 نامزلا نم ةهربلا ىهو ةوألملا نم هقاقتشاو هب ءاتمالا كل لوط ىا كيببح هأ ١ كذلمو نيل

 اهعيبمج شيعلا معن فرخزاو نّيزا تنك ىنعي لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا نم اهيأم هلوقو
 هتاقرط نع ىا رمبلا عئارش نع سيفنل :لا نقعلاب ةنسملل ةأرمالا قنع لي امك اهب عّتقلاب (

 ينأت لسالا ىف اّيرلاو اهبيط ميرب ىا اهاّيرب رذاحو قفها اذا حالا نم فاخا ىا ميلا
 امناو ةغص اهنالو ار ءايلا نس اواي اب "ر ةأرملاو ناشطعلا لض نايا ٍىرهودلل لاق نايرلا

 وه اهناو بوثلا اذه ىَوْرَم كلوت اللا عضوم ءايلاو اها تنااذا لعق قف ءجلا نر
 0 اولاق اهلصا ىلع اهوكرذ ةفص نناك ن و ةيقنلا نم وه اصناو ىوقتو تيرش نم

 قتلا واولا كرتتتو ماللا عضوم اواو ءايلا لدبت تنك ك نال اًور تناكاما اير تناكولو ايرو م
 0 اهاو اًهاو مث اّيرِل اَنأو مجهنلا نأ لوقو لصالا ىلع ىلعف نيع ىه

 قلطي ال هنا الا تابئاغلاب ربخا لجرلا نّهكتو نهكتّدحي ىا اهب نهكي وأ ةفصلا
 لاري دلو مايقلاو دوعقلا ىلع ردقي كف افيعض كلوي ىذلا وه جطسلا عطس ءاينألا ىلع

 ناكو كلذح ناك هنال اهطس بثذ ىنب نم روهشملا نهاكلا وهو ىكتنلا ىمب امثاو ايقلتسم

 مرعلا ليس مايا دزالا عم جرخ ةنس ةيأقلت شاع ىلكلا نبا لاق تعف لاقي اهف بضغ اذا 4
 قوردكا حال ىرهوك ل نع رع عمذل ىا علم قرب ةروهشم هرابخاو ناورشونأ مايا ىف تامو

 اذا حالا امال دز ليوم قنا كلا دون لاك رفا ف ميخلا حالو ضموا اذا حالاو
 فلل لماول هناو كلو الا ايندلا نم باصا ام لاقي هتّلقلو هناصقنل ىا ظل لهول هالات

 لاشوا لمرلاب له لثملا هنمو لبجلل نم ردم لا ليلقلا ءآملا وشو لشولا نم هلصاو هصقان ىا(أب
 ريقلل ةّلق سنع برضي لتملا !ذهو لمرلا ىف نوكي دلو ءآملا هنم رطقي لهاو ليج لاقي )م

 فيفا كيفيلا لل سيرسل اه كامرا لك ل اب درعا ليصل هن ققومال ا نعل
 ابوث بوتي لجرلا بات مهفلا باث ىلوالا ةياورلا وه حالا نظاو لاوز ةعرس هكشوو



 لا
 ناك 2 2 هاف 7 "5 و 1 0 01 3

 ترصدز نإو ءاأدعبو 1 ير

 0 كت نع 2 نح تا ت سا 5 20

 حان 0

 نيعم ىو نيرخأتملا نيثغملا عبطا لصوملا قمساو نيمدقتملا نيكعملا عبطا دبعم ىقيرغلا

 رعش 0 بيبح لوقي
 ٍّيْعَد لإ قيسلا تايكف انوان 4 22 نيرا قاتمأ ندافع

 ىف ىف لوحا ةماقلا كيوم اًيسالخ وه ناكو دوسا ةوباو نطق ىبأ ليقو بهو را م ار
 دوسأ ييوبأ نبي نلولا رد قيناكل مآ ليزي ل نيلولا مايا ىف قوتو ةيومألا ةلوولا لوا

 5 اقحت ملعو 0 0 نعيلا نينمضيو مضلاب قعلا | دعبو قاحمال اقخم ليقو ضيبأاو

 مهاربأ ىنب قمما وه قحأ 8 ديعب ريماك قيح ناكمو كلا مركك لاخلا نقم مضلاب

 ىاغالا يباتكب حاص هرخذ نيشلاب ىنغتلا 3 ةرصع مامأو سرا ا 0 ناك يصوم ا 0

 نم رهشأ ن ىنساسلا راسو ر عشلا 3 همنقذو ةياورلاو بدالاو معلا نم قمح لح ناك لاقو

 ىنلا طفلا هيلع بلاغلا ناك نأو هب مهوب م ثداو همولع رغصأ ناكف ءانغلا امأو قصوي نأ

 مانز 2ع ةدعب دلو هلبق نحا هيلع ردقي ما أزيبص“ اهزممو اهقئارطو ءانغلا سانجا ٍسانجا جده

 ناكو اقذاح اراّمز ناك مانز ام هنم سيلو دحاب ن قيل ىذلا دلولا متزملاو منزلا اهنز اهدنع
 بقت «هيمتم كا جرختب نا داراو 0 5 لاق ىذلا وهو اضيا ١ ديبهرلا مدخ ةلمج ىف

 قرص انام اه ىلاعتلا لاق م ا نانب دوع 0 ل

 ذلا سنيشرلا برشي ال ناكو 0 نيرقلا عطقنم اههنم نحاو لك ناكو لكونتملا ىرطم

 رعش ىرتقعبلا لوقي اههيفو 510 ىلع

 الك ع ءانب ىبأعلا ف هقِرْقرَ ٌكفصُم ٍمْرَك مام الإ ٌشْيَعْلا لَه
 مانز ا رابفوألا رد ىلع ةولسش نيكه نيح نانب د دوعو

 برغملا 3 اتيماع ةوعدن ىذلا رامزملا وهو ىانلا ثدحا ىذلا وه مانز ىقيرشلا لاق

 اهعز بارطالابو اهعز هليل ناك نا دعب ىهانز وه امناو امال هنون لادباب هوفهتف ىمالزلا
 ناكهنا هب ىنعي اهعز بارطالاب هلوقو هسنج وا هرصع لغال مّدقنم ىا اهعز هليجل هلوق

 اه

 م



 _ رمنوريت 0

 ير ُْبَرَطَُي ْنَمي «هْرَم َحْعَب هنأ رْذأ راو هدرقاعو ,هدققفب حرش

 ْ , ٌةَيراَجم لامكلا ىفاهت ةجرسال 0 ىدنع ثتاكو

 0 كك نإو 1 ناريثلاب بولقلا ٍهييلَع - ؛ نارّينلا لَ 8-6

 006 رىردجف تقر نأو 4 ناكل ن ا مب ؛ نامجلاب ثَرزأ

 الا سس هس

 0 ؛لقاعلا بل تَلَقَع تَقَطَت نر :لياجرت تلقح 0

00-8 01 
 ول ل 0

 دووفملا ِتَقَش ْتاَرَق نأو , لقاعملا نم َمَصْعلا تيارتسسلا»

 ْتَّنَع نإو « دواد لآ ٍريِماََم نئم 8 اهتلخو 5 تيحأو

 انالف نذلف ملام لاقي امناو ةلكاوملا لثم وهو ايم دحا عم دحا لكا اذا ةحلامملا هتنحلامو
 مهاردلا نئدقن نم هتبيرجت ننع ىأ :نقن ننع ملا عم زبخل لحا نوكي ىق هناك

 رقاعي نالف لاقي اهبرش نامدا رمخل ةرقاعم هترقاعو فيزلا اهنم نجرخا اذا اهتدقتناو ٠|
 هنا معا( و ىأ 2 خل هرف دعب هنا ردا مو همزالي ىا برشلا رقاعيو اهبره نمدي ىا رمل

 لبالبلا نيه ننر ناو ةبادلا نانسا ىف رظنلا وه رفلا لصأو ل هناهتماو هتبرجت دعب

 ردصلا سواسوو مومعلا تيّبَع ترصبا اذا اهنا ديري ةليلبلا عج لبذلبلاو رظنلا ةماداونرلا
 00 نسلا ىانلا نزّلعت ىلاعت هلوقر نمردرحأم | نها نلبي رعت نعسك ل 1 1

 لعولا وضو مصعا عمج مصعلا لقاعملا نم مصعلا تلزتتساو تورامو توراه ليابب /0
 1 بيصأ ىذلا ىعي دروعملا ةعفترملا لابخل 2 ضايب ىأ ةمصع هغسر_ قا

 قاب حليس ةدووملا داو كلاعب هلوق نم ذوخأم نيولوملا نم اح قوقانملا وش دو وللا دك 57
 نديح معلم ىنلا لوق نم ذوخأم اذه دواد لا ريمازم نم و اهتلخر نلتق بنذ

 ذاثم ريمازم ا برض ليق دااذ لإ ركانم م !نه ىقوا نقل أرقي وهو ىرعشالا توص عمب

 سم هانعمو مقثم لآلاو اهب رمزي ريمازم هقلح ىف ناك هقغن ةوذلحو ماع دّواذ توص نسحل إم

 رعش رمعلص ئنلا قري هلوق ىف ام هلثمو صفقلا
 رش ىأ ٍلآَو نساّبَعَو ّخِلَع ْوّبِحَأ ِنْيَم َنْعَب اًنْبَم ِكْبَت اكو

 نا نينغملا ناقبط نم ىلوالا ةقبطلا ىف لضوملا مهربا نب قحما رحذ اديع اهل نيعم لظ

 ممنسحأو اقلخ ىانلا دوجا نم ناكو دايع وبا نيكو نادوسلا ىدلوم نم لجر |ندبعم

 لاق هل ا ءانغلا ادحا ءانعلا ىف هديفملا لها ساماو نيتعملا لك ناكك 0
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 دهس هظفلو ؛ ٌبرْفَع هلو ٠ ٌبَرقَمَم هئاسل راج لا ناك لاقن
 ترَوَتْعاَو « هترواكم ىلا ؛هترواج تلف . ٌْعَقْنُم مس هبَحو « ْعَقْنَي
 هةدكم د انما « دينمو رشح ىئوَهَتْسآَو ؛ هتَرَشاعُم ى ؛ هتّرشاكُم

 اكدت ىدتعو هّنِجّراف ؛هتممانمب ٠ لي د قل عين رعأو

 م: ٌساوُم بح هنأ ىلع هُنْستآَو ؛ٌريساك ٌباقُع هنأ نابف .ٌرساكُم
 هه آ آ

 نع ةحفما كنح هكا معا الزب هتكامو: ٠ سلارقا تاب اهثأ موف

 نوكفا ىرِص نم |ذه لاقي تمذو هيلع نقأ اذارمألا ىلع تررصأ نم ىلعِف ىرملا

 27 ىردقلا لثم ىّرص ىرفوبلل نعو عوج اهيلع باث انأ ىا ىّوصاو ىّرصل: ىم اهناو ّتِج ىا
 دل لع انهقرخكت ٌ نأ كتيمبا هققان نلض نقو ىدسالا لامدلا وبا لاق دجو ةمبزع ىأ

 , ل ىاماانهنا قر ملع' لاق اهذكنأف ا ةجترعب اهمامز قلعت دقو هتقان باصاف كّتدبع

 نارح تينأت ىرَدل ىرَدل كنّيلاو هنع قلتخا دقو ىرصو ىَرصأو ىّرِصأ بوقعبب ىحو
 ناك ىأ شطعلا ملا عقن لاقي قشيو ىؤري ىأ عقني نهش نيكل :سيوسلا وب

 2001 000 تقلا واكأنلل قمرلاو نتلعللا علضار تهذلا ىعبب عقلا قشرلا لثملا هنمو هعطق

 1-01 انه ذازالو ةريخد نم ًابيام ءْندلل عقبم مم هبحو ةليعلا كرت ىف لثمل 7
 ام تبثو عقجا اذا ةّيبلل بان ىف ميلا عقن نم حرمو تباث ىا مَقنُمو عيقن مب لاقبو نطابلاو
 قشك ىا ءبان نع ريعبلا رشح هنكحاضم ىا ا ءاطا ىف ةريغو ء ءاودلا عقنأو هيف

 ةهانملا:هتقلاكع' ةعبارلا ةماقملا حرش ىف هناييّرم هتنمد ةرضخ مُتِبَتلا رثكللاو اهنع
 اكس نما نال اكهسقت وهو .جيرلا عشن نم هلصاو: ةلئاعملا ىه' ىروغلا لاقت ةّراسملا ةسمانملاو
 نردكما نا ووو معلا نم 0 ةاناد اذا هماها لافي اكدهسنا نجر زاق نا كلاس
 ا هلصاو هترراس ىا اداوييو ةدواسم هتدواس لوقت رارسلا وهو داويلا نم ةدواسملا< ةوننلا نم
 هتيبرسكى ذلا نيرقلار نلار ءاكملاز اكل رساكم راج ةداوس نم كصختت ىا كداوَس اند

 002 1 لاه رساكلا نساك باقع' تيبلا ئناجترشكلاو ققلابارسكلاو كتيب رسكملا
 عوقولل اهتمضي نا وهو ارّسشك هيحانج رداطلا رسك لاقي عقاولا رساكلا ليقو ةديصيب ام

 سئ اذا لعفلا نا ىلع لدي اذهو نيحانكل ركذت | اذا اررسرسك دقف رساكو هف

 [م اروطف ريعبلا بان رطف ةريظنو ىدعتملا ريغ لعفلا ىرجب ىرج هسفن نيدكل سصقو هلوعفم
 اهل لاقي ةّيلل نال ناطيه مءا بابحلل ليق امناو هيل بابحل سلاوم بابح ل

 عوشلو ةناينلانفو' قلولاوأ نلالا: نم عذاتملا سلاوم او ابابح لجرلا ىتع نمو ناطيم



 ب سو[ را

 نوكي 0 ,دوعي نأ 00 ا كر 0 ها هنع

 هلا < و ,هيلاك نب اذه حجت لك ماا عقر ل1

 كاف اه“ ةلكاس ديلع ٌعومدلاو  ةلئاش هم لوقعلاو هانلشاف

 هس سس ين سس

 دم يد هع هام م ضلك 2

 ىيتسي 3 | 3 ؛ ماوعأ ذم هل يدا“ ما جاجا! نإ لاقف ا

 م ككتيفاو ؛ ىرصلا كني ببس سس ام يلق ؛ ماقَم اًموَعَو

 ننكتسي فورعم نازيح بطلا نؤنلا نماّبصلا'هابت * بترو هطلجم نم درا 0
 يكتف. املا ف" الا شيعي ال وهو توالا نونلاو.ءاملا نع هريغ ةدنعل اهب ءام الل لإ 3

 ىلاعت هلوق هنمو ةدارالا نم لعاف وهو هنم ةانباط ىا دوعي نا ىلع اندوارف ناعقجي |: مر
 ىهو ةريّوق نب رآوق وه رمت ىف رادقك نوكي الو هسفن نع اهتيب ىف وه ىلا هثدوارو

 ىف لقملا هب برضف دوم هلعفب ىلاعت هدا كلهاف متع حلاص ةقان رقع ىلاس هيبا مم 6 0
 ! ما رعش ريغز لاق داع رمح نم أها اقيم مق 1/7 2

 مِطْفَتَف ْْضْرَش ف ٍداَع ِرْهأَك ملح َم ءاهأ نايل تكل جرد

 رمح اك لوقي نا هنكي ذل ثيح نزولا ةماقال داع راك لاق اصناو دوم رمحا وه ىتعلا نعو (ه
 رمح نبا هنأ لاقت داك نم د56 نإ باّسنلا ضعب لاق دقو نيبع وبا لاق هيف مثووأ دوم

 ربقلا ىلع عمجمن مانع ةراج ماجرلا ليقوريقلا ىهو ةمجر عمج ماجرلا م اجرلا نم داع

 هفلات نم ماجرلا هيلع اوعضت دلو ايوتلتم ةرعذا ىأ ىريقاارجرب نان

 م هيلا هليقسي ىذح هلصوو هبراقو اراد اذا انذاق قلات لاقي هتاضراو هتارادم نم ىأ 0

 نم اويقَرَمل ئاطعاو مفّلاتب معلص ىنلا رما برعلا ةداس نم تاداس مثو معيواق ةفلوم ا 3 مَ

 ءانعفر ىا ءانلشاو قلاش تنحي كايكءاضما هفلح ّربا هفلحترارباو مذلسالا ىف مهءارو
 ّةعنمو مزال هسفن ٌبنذلا لاشف هتعفر هتلاهاو انالوقو الوم اهبنذب ةقانلا تلاه نم

 جاجزلا مامن جاجزلا نأ ىهم ردصم ءاثلا متغب مأمو هثنحو هينذ نم ىأ همتام نم 0

 مكتني 3. رهرج .جاحزلا نآل اهنناام كعاتجاجو نمإلا:لاقيق ةهفلا ف لئلا ١-2
 ربشل ليقي الو رسكلا هيلا عرسي لاقق ماظنلا ءمذو ءايضلا ىم همرج قال

 ىرصلا كنيمهب ببس ام تيه قكي لوزن لك عه هتال هلا نما الات در ك١ 1
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 كل 00 7

 00 ار 00 6 اجل ام ١ هوت 0 دعك نم

 دارملا وا عابتالا ةلفانلاو ضرفلا مثروضح يذلا سانلا نايم سيردلا لنز ةريثك
 سانلا عيبج نم «توعذد نا ىنعملاو سانلا ّىعل ةلفانلابو هروضح نم ىب ذأ ىنم ا

 1/71 2 فرش ةلاو سيحاك ةدحاو نيب لكوي ام ىنعي ىنيديلاو نيلا ةعطا نم مهلفاسو مثيلاع

 مايل اماج ني ديلا 000 جاتجب امن ههبشو اوشلاك نيديلاب لكوي امو اهوكنو

 نم رابغلا“ سمتلا نم نيبلا ىف عقيب امو رابغلا ءابهلا ءابهلا نم جاجزلا نم فرظ

 الا 1! رد فالح هيف باح الذا رونا ءاضغلا رون نال ءاضقلا وت هلوق ءاضقلا رون
 ماكل !ذه ناكىنعي ءىتلا نع رشقلا لازا اذا ارشق رِمقي رشق رشق وا ارابغو اباج هيف
 |د عمج ىئافللا ةذيذللا:ةيعطالا عاونا ىا ميعنلا اقل اهرقق نع تدرجا طنب رد
 معلا بيطلاب عضو دحاو ءاهتنلاو ىعنلاو ميعنلا عمج اذا قل نم ةعومجلا ىو ةفيفل
 عيمج ىلا لم لصو ىدلا ميعلاو جيطلتلا جب ئيمغتلا ييطلاب ماعطلا نم ماجي ف ام عيمج ل ىنعي

 نه يفرم ماعطلا نم ماج ىف ام عيمج اههريغو نارفعزلاو درولا ءامب لعج ىا ءىغلا

 ىهو ةنجلل ىف نيع منستلاو درؤلا ءاماءب انهاه دار و ىراكلاد 21 ضي رج تملا دسم

 7 ممسيولاو هجولا ىأرملا ىقكو رهظا ىا نفس ميسو ىارم نع رفسو . اهلها بارش عفرأ
 تشلام ىا تاوهللا ةربخم ىلا تمزقو _ كايمج انسح راص اذا ةماسؤ.ميي متو نم ليما

 ءاقنلا) طلاء اطقلاو نم, ميطقلا برسلا هيرمع لع ال
 بلط دنع لعتست ةظفل ىه تاراثلل اي ٌودعلا ىلع راغا نم ةريغملا لويخل ىا ت
 نيسلل تارأثل اي نولوقي اونو ماقتلالاو لكدلل هن لثم انه برضف ل
 [م رعم ىناّسح لاق ّنكبلط ناوا اذهف هتارأت اي نيلاعت هريدقتو ةثاغتسالل هيف ماللاو

 اناُمُع ِتارأَث اَي َرَبْحَأ هلأ مكراَيد ىف اًكيِمَو َنْعَبْمَتَل
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 9 9اس ا ا تلو ا
 ةيراجخسلا ةشَع ةئيانلا ةماقملا

0259 

 انعم (رِمَمو ريح يلوأ ةقفرو «ريمت ىب نم بكحَر ىف ؛مالسلا
 ويح ا لا 7 حيز وبا

 ءراجس انلوزت قداصف « نايّبلا ىف «ىنانّبلاب هيلإ ٌراشُملاو ٠ ناميؤلا 1

 لفأ نم :قفقتل هقتذأم ىلا طق ءراجتلا ,حَحنا اهب وأ نأ
 م رس قدح ءالقلاو ةراضتل

 رضع لعيد ان انللكو , هّيدانُم انْبَجَأ الف ,ةلفاتلاو ةّصيرقلا َنَْب 20

 ةَنيِحَم وُحنأ « مامثلا نم ةَرم تاذ َتنِلَعَف لاف ماهي ن نمد ثرادلل 1
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 ةرشع ةنماثلا ةماقملا حوش

 لاقي الو رفسلا نم عوجرلاةالا لوفقلا نوكي الو لوفقلا نم رفسلا نم تعجر ىا تلغف |"
 ويحول هوبا الا عوجرلاب الفن كلذ لاقي ىرهزالا لاق ةلفاق رفسلا:ىف نب د نم

 ريخ هدنع ام لثملا هنمو هب ةريملا اوُهن مث هبلج اذا ماعطلا ر ام ردصم لسصالا ىف ريما ريمو 7
 نالجلاو ديقلا وا لاقعلاكهب لقعُي ام ةلقعلا نالجلا ةلقع لجآ دلو , لجاع ذل ىا ريم دلو
 كذالهلاو توما لكتلا نالكتلا ةولسو ةولسو هسبح ليم لغش ىف ناكنم هازءاذا ىعي لعتسملا

 ةهريغل لاقي دلو سرعلا ماعط نختا ىا اا ١ نالكتو لكات وهو بيبخلو دلولا نادقفو |]

 ماعط ةبدأملا ىفجل هتبدام ىلا عاقجاو ةلصو اهنال لبحل وهو مولا نم اهقاقتتاو ةهلو
 ىرقنلا هّدضو صاصنتتخا ريغ نم ةّماع كماعط ىلا سانلا وعدت نا ىلفجللو سانلا هيلا يدي
 5 سومعحم: + ! ةكرططا لاف

 دنت اج بدا ىتت 3 .١ تف كدت هاش يخأ 10 0 لزج
 ةقابعلا دال ةسانيلب قر ىد .ىلا لمعتلل قال ىردقللا' قر نذلف :ئّذ لاقي صمحالا) لاك“

 ةضيرفلا نيب ةيدابلا ىو ةالف عج ذافلاو رضلل .ىف ةماقالا ةراضل ذلفلاو ةراضخل لها نم

 عاونا ةلفانلاو مادالا ةضيرفلا ليقو مادالا ةلفانلابو زبخل ةضيرفلاب ىنعي ليق ةلفانلاو



 كل ١

 هيرغ بوجاو هقرش ىوطأ قالا 5 تكلا

 0107-0 لن هبيارز 70067 هلا

 هبرغو ىل موي لك ىف ةَعْلط ْءَج لكن
 7000 5 تل

 ةبرغ هاآونو نحكم ُهَصْخَش برعم لا اذكو

 , هيلا ِتفَلَتُم َنْيَب نحو ؛ هْيَدَيِب رطخيو , هيَفطع 1

 25 فت راسل اهلح نإ تيلتإف م: ركل تنايتمو

 ضرالا يك ا لكبو ةعومذ ىأ هبورغ كلاس لاعي اضيأ | جرخي ىذلا عمدلل

 بورسغلا نم ةزملا ةيرغلا هيرغو ىل موي لك ىف ةعلط _ ةيدوالا نم عسّتا ام اضياو ءامنلاو
 دعبملا ءارلا جتفب , برغم او برغملا قا اذا بّرغ بزرغملا عولطلا نم ةرم لا ةعلطلا نا اك
 / ءالدلا نم رطقي 0 قنها هناكر يغتم ى) نردنم هضم هنطو نع

 بّرغ نم ليق هناح رهاظلا ىلع كرتي نا زوجيو اعيرس هقحتار ريغتيو ضوتلو رّيبلا نيب
 ةديعب ةبرغ ىعمو ةيونملا ةهكل ىونلا هبرغ اونو ابيرغ هصخت راص ىا برغت دقف

 دك بناكل فطعلاو منع هضارعا نع ةيانك |ذه هيفطع ربي

 قارغلا نفاهتك نيعبانتم ءئقلا لع موقلا طقاسي نا: نقاهنلا: هيلع نفاهنمو
 ا ءامسلا نم علثلا طوقس وحن ةعطق ةئطق ء ىتلا طوقس وهو نفهلا ىنم هلضاو راذلا

 : ىاليا انقرفتو هلي نب قلعتيو هيلع طقسي نأ ىصقي ةرانو هيلا لفي ةرات ىنعي رجتلا

 /137 اوةصعلا نكتب ىف ةعلابملا برسي لثم وه اهدعب عاقجا ال:اقرفت انقرفت ىنعبي ابس

 معن ىف اوناك ايس لها نا لثملا لصاو انه ةيعنلا ىهو نب عمج نيأو ني عج ىدايذلاو

 ىدايأ ىوريو دالبلا"ىف اودّدبتو معن نلازف مرعلا ليس عيلع طّلس اورفك الو ةهسج

 ا“ انك ريغ ال نوكسلاب ةفل هيف اورثأ غنا ريغ بصني نا سايقلا ناكو ءايلا نيكستب ابس

 كنز هرقل ئيفعي انطرا نيكرتلاو ةفاسضالا ئه نم ىلع يزركا ىوكمو:دلق» لافابف
 رعش لاحق رحملا

 اَمِرَعلا ِِلْيَس نود ْنِم َنوُنْبَب 9 - ْذِإ َبِراَم َنيِدِحاَدلا ْاَبَم نم



 دعا للام ذر

 ّلشقلا ّنأو ؛ةاشنإلا ٌلَصاَفَتَي فْيَك انَْع :ةديفلملا هِيَحولْمأو 40:
 ّدكنو هيد انم ٌّلك قكَتْعارث ؛هآشت نم ميتوت هللا حس

 7 تمالك اررأ تسلا لانو, جدل وبك أف هليد نم ٌءَدْلَف هل
 2ءاه2

 :كتنجو هأم بوصُنو ؛ كيَنْعَت ٍبوُحَت ىلع حيز ابأ ْنْل هل ُتْلُقف

 . هيبرْثت ىف ٌتْدَخَأت كوخ فشسقو لوقو كوخ نكرفأا لاقف

 لق قي كشنأ ث ٠ ' َعجرَتساو نات ما ع

 برع ٌّدَحَأو ىنعوريل هّبْضع لع نامّرلا َّلَس
 هيردع لاما معارف ارك ىنفج ىم لتساو
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 «لروق هنمو هب حّرص اذا قحلابو ةّجلاب عدص لاقي اراهظا -ًالمالاب اهرهظاو اراهج اهلاق ىأ ا:

 اهقش وهو ةجاجزلا عدص نموا رهغلا هر عيدصلا نم اذه لصاو رمّوت امب عدصاف ىلاعت ميو
 نسل مالكلا ةحالملاو ةحّتملاو ةحولمالا ةديغملا هتحولماو هيف ام رهظ قش اذا ءىتلا نال 477,

 هلام نم هل نلفو نيكلا نم ةعطق لصالا ىف ةنلفلاو عطق اذا نلف هلين نم ةنلف هل نلفو

 هلنمو ةئزرمو عزر هنضقن هلام هتازر قزماللت ازرا' تسلا ءاطغلا) لبتلاو ا( اطعلا

 هريخ سانلا بيصي مثرك ًاررُم لجرو اهيفب ةلفلا هلمحت ام لابزلاو الابز هتأزر ام غلوق |
 نالف ابأ نك وه ةنأ هبف سرفت اذأ :يحاشل لجرلا لوقي رمأ ظفللا |نه ديز ابأ 2

 هفلخت دعب نيعب نم هار ال ةولول ىبأل ماع هلوق هنمو هيه نَم ناك هناو نظ امكرمالا نا معيل
 نيل ليقو ةديهلا 0 ةنعملا كننحم بوحت ىلع ةولول ابا نك كوبت ةوزغ ىف هنع

 لوهلاو سمتلا نم ريغتلا قشقلا ىلوحيم قشقو ةرفصلاو ةرهسلاب اهريغت اهبوحتو ةرشبلا

 بيرثتلا هييرتت ىف نذخاف ىدسج رّيغتو ىتسوبي ىنعي رطملا عاطقنا نم ضرالا سببب [ه
 بيرثتلا لصا هيلع ها ةحر مزراوخ رج ها راج لاق بنذلا ىلع نخالاو بنعلاو موللا

 عيرقتلاو ىيلهنلا نا امكبرثلا ةلازا ءانعمو شركلا ةيهاغ وه ىذلا مدقلا وهو برثلا نم
 برضي /مدعب سيل ىذلا فجلاو لازهلا:ةياغ كلذ ناك بهذ اذا هنال عرقلاو هلك ةلازا
 لح انهاه برغلا هبرغ لحأو هوجولا دا به نبو ٠ بهذيو ضارعالا قزح ىذلا نلا عيرقتلل كاتم

 منا وهو عمدلا ىرجي نيعلا برغ هعمد ىا هبرغ لاساو ابضاغم ىأ امئارم ىيسلا 5
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 ل 40 - را

 ,ءادوألا فحكب ,ءادعالا عفدو ؛نازحالا فيفكتب ؛ناوخإلا
 ننموي . بقاوعلا ْرَضِبَتو 006 ةتراقمب ,ءالقعلا ٌناَحمآَو
 دام“ ءافبإل ا , ةعمسلا رس 0  ةعنشلا اي [ادطاعلا

 تح

 7 هآرم الف ؛ قاس اذه 2 0 بدأ 00

 ِلقَملف ٠ اهبقع ىلع اهّدَرَي 9 ءاهبلاف َسْكَم مار نمو (قافش

 ف ,كافخلل يفانُي ,ءافولا رَهوَجو ءرارحألا دنع ءرارسألا
 1 ا ةعمسلا
 6-2 ها نك ن2

 براقالاو ءاقدسالا نيب تاياعرلا مهدنع طيضنتف مهالوم ءارظن صفق قف دومعلا كلذ
 0 مام علا |نه ىلعف بناجالاو ءايلوالا نيب تادوم ا ني أزتتو

 بابحالا نا ديري بابحالا عنمب ى | ءاذوالا قكب ءادعالا عفدو يعتنا ىلاعت هسا ءاش نأ

 نافماو مْظلا كلو جن فلاب مآ نعل و ءاوغلا عفدو ىوريو مهنوعنمجبو اعلا نرتك

 7م اهدضب ءايشالا نيبتنت لاقي اهله هنراقس ءاياعلا رادقم رهظي ىا ءذاهكل ةنراقمب ءذلقعلا

 وهو بطعملا عج بطاعملا بطاعملا نموي ملاعلا ردق رهظي مل لهاجل نكي مل ول ىذح
 ةعنقلا ةعمبلا رشني ةعنشلا ءاقثاو كلف اذا بطعي بطع نم ناكم وأ ّىئهم ردصم

 بدالا ء ا دارا ان جيقو ركذلا نسح ةعمنلاب ىنعو رمالا بق ىمو ةعانشلا

 0 اك رودص لاقيو رارسالا ظفح سنع ىا رارسالا دنع رار>الا رهوجو

 ١ ىلا بحنملا اذغ ىلع اهبحم هنك# ال ىتح للخ اهيف دجوب نأ فخي الو ىاأ | ىأ اهبهري دلو

 ةتلاتلا ةماقم ا حرش ىف هنايب رم نقو رهلظلا مظع وهو ةرقف عمج رقفلا اهرقف ةمهاخ را

 رهظلا راقف نم ةقتششم رقفلاو نوزوملا ىف ىتاوقلا لثم نوزوملا ريغ ىف رقفلا ىقيرشلا .لاق
 اهلك عاجتالا نال عاجالاو رقفلا نيب قرفلا وه اذهو تذلث وا نيتيفاق ىلع عطقتن اهنال
 هتلاسرب عدص ايف معا هاو ىنتا قلتخي الوهو مايكل عمج نم ةدحاو ةيفاق ىلا عجرت



 اش [046 محا

 تراتيل ”متمهلا لضافتبو هناا ات لاجوألا تع

 ربت ْنَيَبَتَت « لاوحألا لَّدَحو ريداقلا نهي ءريفسلا يوتبو ؛ مقا

 م قابقعسأو ءرسصتلا رولا نال بّجومو ,لاوشألا

 ءافصو ,عطقالا ةافح . ةطخضللا تو :داهتجإلا بسحب

 رافي , تانامألا طفح , تاّورملا ىلحتو ء لازما ةيعتك 57

 تسكع نآو هيلا جاقحي ام ةجاحل ةياورلا هذه ىلعو دجوت ىا ىلت اضيا ىوريو جرطتو

 توافعت . لزاونلاو نقفلا ىا"لاجرالا'دتصو ”ىطعيائح لاّرسلا فا”للارقتك| نماداقتك
 بذكلاب هفرخزت نا نيدكل ىف دّيزنلا ريفسلا دّيزتبو لزانم ا ىنعي ةهق عمج ميقلا مقلا
 ريفسلا نا ىنعي حالصالا ىف موقلا نيب ىسي ىذلا وه ريغسلاو هنم سيل ام هيف ديزتو

 لكلا اذا لسرملا رببدن نأ ىتعم اف نسكع ناو ريبدتلا قعض ثيدىكل ىف دازو ىّدعت اذا

 رعش اودشن] !ذه ىلعو امزاح ناك ناو ريفسلا عض
 هس الو اهكح لسرأف ذلِسرم ةجاح ىف نْنح اّذِل
 هل هلع انك كلذ قد اَموَي كنم ٌحصان نِإو

 مهصغت كو اًبمبل زراتف ىَوَعْلآ كِيَلَع رْمأ ُباَب نإو
 هطول ىف ةعبطتلا نات هفخ ضِقَتْنت ال قال وذو 0

 000-0 مصرح ىلع عاضم صيرح يرمأ ترده نلصوع!الوو 1
 بوجوو ادومحم هتدجو انا هتدمحاو نمحلل ىلا هرما راص اذا لجرلا دمحا دامحالا قاقعتساو
 ناف هقح ىلع كتنظفاحم ءازج لياخل نم ةاعارملا كقاققسا ىنعي ةظفاحلا ءافك ةظحالملا
 ءافصو ةازاجلاو ةافاكملا ءافكلاو كقح كرن هقح نكرت ناو كقح ظفح هقح تظفح
 نديبعلا ناين ءاقص ,نا:ىعم او تاذاشلا: قاثلاو نييعلا لوألا كارلا ل زا15 تاركا

 لاق ميملا رّمضب ىلاوملا ءافصو ىوري دقو مهتاداس ةاعارمب لصحي امنا مهتاّدومو عابنالاو
 لاق عابتالاو نيبعلا ىلاود او هدو كيلوي ىذلا ىلاوُملا نا عضوملا اذه ىف يملا ىتيرقلا
 اذه ىنعم ىل لاقف مّدقت امك هتبجاف عضوملا اذه ىف طاقسلا نب جانلل ىرقملا داتسالا فلاح
 معمصبب نيح قيرشلا لجرلا نا كلذو قرشملا لها ةريس فرعي ال نم نع بئاغ عضوم ا

 قيرشلا باب نونأيف هنلب ىف نايعالاو ىارشالا نم ةءارطن اودصقي ناهيلازمزقأب مثدنع م

 هلاح نع هنولأسي مث كحابص انالوم اب معني هل نولوقيف هيلا نولخديو هيلع نونذأتسيف

 ىلوم لعفي كلذكحو مهالوم باعا 7 عم كلذك نولعفي مث :دنع ندح ام نعو
25. 



  رووع
 , ةاعورلا ةتيزو ءركَصلا ع ردا لابضفو 6 كورلا

 داون , عاملا ثَب« عادلا لا َُم
 زواجتو ؛ةّياغلا قارغتسا « ةّياوعلا ةَبَلِكَو ,لداسملا ع عيفشت
 عساننقو ؛ َبَرَقلا طبخ , بدلا ىّدعتو ؛ حبال لكي ؛ يحلل

 ه عافتراو ؛ َبَترلا عَقَرَي « بّيِرلا ىناحتو « قوفغلا ُىِشْنُي « قوقتلل
 قرشو ,رادقالا ةاتاومت رادْفألا ٌهَوَمَتو ءراطْخألا ماكقآب ءراطخألا
 : ةمكلل يقنَت ٠ ؛ ةركفلا ةلاطاو , لامالا ريصقت ىف ؛ , لامعألا
 حاس اك ةجاحخلا عمو , ةسايسلا قويت , ةسايرلا نار

 قلل نقينو هلوفاماو:ةنوشنللا كسي :ةنووملا لضقو هلوقا ليج |نهأ"ىلعو هققسم ىنا

 ردصلا ةعس ردصلا لضفو ةسماخل ةماقملا حرش ىف ٌرم قو لهسي ىا ىثسي ةيطعلاب

 ىانلا رومال رّدصتي نم ىاعيب مهسيتر ىاأ موقلا ردص وه لاقي سيدرلا لجرلا لوالا ردصلا

 ناك مملوق نم ليعفت عيفشتلا لئاسملا عيفمشت لئاسولارهمو هقلخ ةعس هفرشو هلضفف

 رهمو ليق اذاف هتعافم لبق اذا هعفش ردصم اضياوهو اعفش ر انك ىيهارخلاب ةعفشف ارت

 رو كاودجب عفشت نأ اهقحو ةليسولا ارح نأ ىنعملاو عفشلا نم ناك لتاسلا عيفشت لئاسولا

 ةعافششلا نم: ناك لّئاسولا عيفشت لئاسملا ةبلجيو لبق اذاو ةبلطلا ءاضقب نرقتو ةلئسملا
 ا ا ف ديرب ةياغلا 000 ا ع ال ىتيشلا ديلا

 لا »سسك ىأ دحر تاسع نم ردصم

 اب رومالا :ةةبفاتكتلا راطخالاو بترلا ىلو الا راطخالا ملر اطخالا عافتراو ةصفتل ا ىهو :ةسبر

 هان ةّيواهلا ريداقملا ةدعاسمب لزانملا عقرت ىا رادقالا ةاتاومبرادقالا هوغتو ةرطخل
 هركذ تعفر اذا هقباب تفوتو ةتعفر | ذا اهبونت متهونو هتان وهف جفترا اهون هوني ءىتلا

 بّدهت هلع فرم: عبطلا للق نمو فكرءاجرلاليلقت أ لامالا ريصقت ىف ق

 00 6 0 00 ةجاجللا ةجاخل قلت ةحاجللا 3 ار انما نسح 3 تايشلا

 مل



1 | 

 ؛ قالت نب 0 ؛ قمالخل لد كريردسلا ف ىوملا د

 , ةَمالَّسلا مامز  ةَماَرِمل مازتلاو ٠ َعرَولا نيابي , عمطلا 2 وسو

 نسحجم ؛تارّثعلا ٌعْبَنَتو , بداعملا رش 3 1 بشلاقملا كدلك

 م

 نس اولا ةئنهتو ةّيطعلا ةصالخ ءَدّمْنلا ٌسيولُخو ءتاّدَوَملا

 تال و ب م :«.فككا فلك 2

 قتدانخل للمو هايا ميول لوبق ةعرسو نيعماسلا لوقع .ىف هلم ةزحرح

 زوجبو عابطلا "000 ناسنالا صو ةقيلخل عمج ىلوالا تداخل قئالخل نيمق
 0 أو عرولا نعابت صرأل ةرثك ىا عرولا نيابي عمطلا ءوسو سكعلاب داري نأ

 نب ةررع لاق لحي م ام لك اذا ةعرو اعرو عرب لجرلا جرو ندو ماقام تدك

 0 : _ رعش عمطلا مذ ىف رعاشلا ةني تيكا ١

 ىنيِتاَي تأ | َنِإَو قّزر ناب كو لوقلا َرْيَحَو َتْيَع نقل

 ةعاج قاىكلملا نبع نب مايتم لجيلحو ادم رز راو مسسلو

 نيككتلا هقولك ل نياع نقل لئاقلا نسلا هل لاق ةورع ىأر اهلف ءركعلا

 نينموملا ريما اي نظعو هل لاق قزرلا بلط ىف ماشلا ىلاز اجا د ير كاراو

 هجونو ,هتلخأو تكوو رود نتا عرح موهولا هيناسنا ام ىترحذاو ظعولا ىف نغلابو

 لاق شيرق نم لجر لاقف هرخذت ليللا ناكاياف هنع كلفاغ هموي ماشه تكف ز 0

 | ايلف لوقي ام ْنَمآ ال رعاش اذه عموهو هنجاح نع هتددرو نهتم كلا دفوو ةمكح

 رانيدا ىلا ءاطملفهل لرمي يد م هيذأتس قورلا نأ مرج ةللاث قادها د 17

 غلبا لاقف هنيب لخد دقو لل ١ هحردي ملف لاق هايا هطعاف هتحردا اهيا !نهب هقكل لاقو

 ىقاتاف ىتيب ىلا نعجرو نيب دكحاو نيعس ىلوق تيار قيح هل لقوم السلا نينموملا ريما اب

 وهو هحضفب وا ناكم وهو ماللا رسكب بلتم عج بلاتملا بلاثملا بلطتو قزرلا هيف

 اهلطبي ىا تاّدوملا ضحدي ةبلثم عمج بلاثملا ليقو باع اذا بِلثي بلت نمر وصم
 لأس نم ىنعي ٌنملاب لاطبالا نع ةتنايص لاونلا ةّئنهتب ديري لاوسلا نمت لاونلا ةّمنهتو
 نكتفي هلاو اوسل اًينه هلاون لعج هنقف ههجو ءام كنم عاب نقف لاملا نم امش ىم ايف

 دعب لهسي اهنا هفلتقست ام ىلا لوصولا نأ اهدحأ نيهجو لقحي اذه هلوق ىلكل لهسي 1

 بابسالاو تامدقملا ةجلاعم ىف نوكت امنا دما نذل بعاسما مجتو نداوشلا لهع

 اثقل لع ناكر( كايزاص نإ بلح يسد اهو وح ىراتاهرارما كفتشإ
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 ا حا

 00 اناوخإ انذحَتاَو ,دقتلاب ٌةّيطعلا ىتقو «حكلا َنِم انراكفأ

 اًكعمَت لان ءادعاس قرأ ءَتْبَتْسآ كم نروييتيو ,«تبكو اد

 9ندم ن

 ةعيشص «ناسنإلا :ىفع اقلقنأو ؟ ىدم اولهكسات , ًةعاطو ملك

 ند ةريخدرلل ةهجشو تدك ٌلعف ليما ب كو 4 ناسحإلا

 ه«رشيلا ٌريِشاَت مهلك ن نارتعو .ةداعشسلا رامِتسا رُكُشلا تفشل
0 

 حملا ىضتقفي ةبهلا دقعو «اناصملا يحول ةارادملا لاعَتساَو

 , بابلالا ركن قطُنَملا ةَحاصقو ؛ناسألا ٌةَيلح ثيدتلل قذصو

 ءاقنالا اهل ًاّيهتي ىتح مكرطاوخل اددم انرطاوخ انلعج ىنعي دانزلاب حداقلا ّلعف مكاّيا

 رعش ليف اهكءاشت امك اهران نِقتو
 هّدنّرلاو َدْنَّرلا اعقجا اَذإ ىنْيَلِاَفلا َلَكَم ىَرآ ْقِلَو
 0 هَنْنِع امب ديِفَي 52 ةكنع اَمب نيِفَي اَذَهَق

 51ر1 .انهس نقف (كرالا,ةةيرقلا قا جدملا:نيبو هديبوفاكتلل ايلط قلاب مي وقلا رشق نسر
 اكل اذا نوبتي ليجتلاب ىا لاك ١ انه نسلا) لعج اذا ةةنمت ان نس بطاخرماوخ

 نوبيثيو اودعق تدعق ناو كعم اوماق نق ناف لاوحالا لك ىف كنوقفاوب ىأ تبو
 اظل ١ 38531 ١ ءازلل رهز ناوثلا بلط تاتنساو ىزاج: اذ! بيتي تاثا' نينا ىم
 هلصئخخاو ةسفنل هعنطصا ىذلا ىا نألف ةعينص نالف لاقي عّئطصملا ةعينصلا ؟ايحألا

 012 ا تا اذان فور دملا نمي تل تناض هدع ةفيصتااه اهيا ةعيبصلاو ليما عتملاب
 ٌردال نّبعتسُي ٌربلابو ناسحالا نيبع سانلا لاقي امك عّتطصملا ىنعمب ىف ناسحالا ةعينص
 03 قر ركعاملا ىعس ةعلشملا 0 0 ناقد لا هيض نامسالا تورز لايفةخاو
 ىف ٌبرلاو ةعانصلا ىنعمب أردصم نوكت نا لمقر فورعملا كا نم عون. هتيبرتو ربلا مامن
 اذا هنأ نونعي ةجاشل ا قر قويفدل ميركلا وه بدنلا بدنلا لعف روصم نينلابل

 لثف هيلع لوي ام ىتنلا ناونع رشيلا ريشابت مركلا ع ناونعو اهماضقل قف قخ اهيلا بوث

 باتكلا ناولع اضيا لاقيو بانكلا نينع لوقت كنال اهيف ةّشاز واولاو بانكلا ناونع

 بابلالا رم رورسلا رشبلاو ميصلا روهظ ءادتباو لئاوالا ريهابتلاو هولحي هنال مذللاب
 اهئاو اولاق ارهنل نايبلا نم نا مع هلوق نم اذهو قمل ةروص ىف لطابلا ىرُت نار سلا

0 

017 



 د ص[

 :اهوانمت اهَشْمْرأ ةلاسسر قوضرعما«لاقح "اذي:انل صو نق
 كتّلَصو ,ىيتول ىف تلو. نيلاونم ع تشن هر ا اهكصو

 كيهانف ؛ اهقرشُم نئم تعرب نأ :نيجو تاذدك تدّتو : نيتهج لب

 000 حس خخ تح 9

 مولا ناك لاف اهتنككلااك اهبِرعُم نم تعَلط نإو ء2اهقتورب

 مهنم سف انف , تاصنإلا ٌةَيَك مهيلع 570 5 نيكه ملا ومو 4 را

 اًتومشو ؛ ماعئألاك انكي معآَر نب ؛ ناس مِدَحَأل ةاف الو ؛ٌناسْنِإ
 ملك ثيكرأو ؛: ةدعلا لجأ مكَتْلَجأ دق مهل لاق ءمانصألاك
 تكس ناف ؛ لصقلا فقومو , لمتلا محي انّهاه مث ؛ غذا لوط

 ار ل اس[

 هاذ هل اولاقف ءانحّدَق 0-0 تدلص تاو ءانحّرَم ا
 ا سا ه0 تك

 0 98 ا نذل انب انل نوضي نم م ىا اذب انل قب 2 ىرخأ ةرم ةرظانملل اومدقتي

 0 رقت اهناف اههقتسمك اهسوكعم ىاعي .اهوامم اهضوأ اهضرا لفكُي .ىأ ىنوضيب وهو ماقملا نقم

 دانس اهو (اسفزا اهراه توام اح اهضرخا للا اهوا: نم اوعت راك اهلج كا 5
 نوكي نأ لمقكو ةدداز ةملكلاو توكسلا يلع نجو ىلعي ىاصضتنلا ةيلك يلع نقح وأ

 هل اوعققساف ناوفلا يرش اذار ىاغت هلود ومو ةحاستالاب هعاذو للا يلع بجو هانعم | 16 9
 نسحملا سلطت ل سبنافق باوعلل ىنع اوزجعو أونكس نىكبرويب نورت مكلعل اوتصناو

 هاف دلو رو هور دا ةنادكب سيني م لاقي ىفنلا ىف ايعنتسي عتسيو ملكتلا

 لجرلا هاف نولوقي امن :أو ناسل ٠ عاف لوقت دل برعلا نال .نيعب لايعتسالا نه ناسل مك مهدحال

 ندردنعي نهو نهجاوزا تانم 10 ةليوط : ان نم مكتلهما ىأ هوك لجا مسجلا انكي

 ةعبرأ ىو ةافو ةدعو راهطا ثلث وا سيح تلت ىو قلط 00 ناتنتا ل 3 نعلاو مغو مه ىف م

 ند نليوطلا لبد لوطلا ةىنملا لوط ىنيلجالا نعبأ اهنال انهاه دارللا وهو رشعو رهشأ

 نهمالا مكل نلّوط :هق لوقي اضقلا لصفلاو عاقجالا لمتلا لل لمتلا عمجم انهاه من
 8 نسضو قراعلا نيب هيف لصغيو انعاقجا نوكي عضوم ا |نه .قو ةلاسرلا هنه اوجرهتسل

 اينك ليلكلا رطاخت انهاه ريعتساف ليدجلل برضي لثم اذه انحدق مكذانز تدلص ناو 1/1,
 وعلا نييدصاق مكب انلعف ىا انحوق هلوقو داقولا رطاخل داوجالا لعف لبق اهق روعتسلا 0



 د 408

 00 ا 3و ايم اا ننام عيت

 نابأ 0 ولا اهلك اذا تاكل ىدبي ن اك هنأ

 لإ هب ةزعت

 امو ,ةّباصعلا كلت ىلءزيربتلاو :ةياضلا نم 1-0 اب تبعات

 01 لا

 0 يكمل ق د 6 ةحراطللاب ضرع 0 ىلا

 6-5 الخلا ءاكذلا طرغب الا اهغماغ جرافسي دل ةيجحالا نآو لقعلا ىأ ىّتك

 رعش ريرج لاق ماقملا و لولد ىف نكنقلا وهو م يتلا هنمو رادلا ى م طس اما
 6 اذا حو نع َبِلْغَت َنوُهْنَي مم نيذلا وعلا مم مت ىبوق 2-2-- |

 ميرلا موهسلاو هترمغ ىأ 000 موهملا هتحولو افيحن هتلعجو هتلحنا ىا مومعلا هترب هترب

 رك ىدلا سقما اكوا لخ او لت يش هنمو هسبي ءىتلا لوخت مج نم لحماو ةراكل

 لقا ىف الا لعتسي دلو اًيِنَّص دبا تبي هنال مجاب ههّيش اهّزنجا اذا ةاشلا مج لاقي فوصلا
 0 قاتف اذا ![ركيومم نلحرلا نوي مثيلع مدقتلا ىا ةباصعلا كلت ىلع زيربتلاو نامزلا

 مءاطغلا قشكو راهظالا انهاف ة<ضفلا ىعم لح خفي قبس اذا اضيا سرفلاو هباحأ

 0 هاب نت امر مدلك اودع نع قعملاز ىمعم لك نع ٍعفيو ىوربو

 ىصيو ابننا هب رضاحب ذل ءىتت وه لاقف ىهعما نع ىيمعالا ناكسو رماعمللاو راصبالا هيف

 (191 تيمنا ام عدو تيبصا ام لكم علص ّىبنلا لوق هنمو ءامنالا ٌّدضو لتقملا بيصت نأ ءامصالا
 ضرع ىقكوالا ةماقملا حرش ىف :ةكاينوم لقو مثداز ىف ىأ موقلا ن نضفنأ موقلا ضافنا ضافنا

 1 ضيراعملا 3 ىناةنيصح نب ن نآرع نيودح هنمو ميرصنلا فدذداخ ضيرعتلا ةحراطمل اب

 ]ا ضيرعتلا ىاديلا لاق ءىتلاب ءىتلا نع ةيروت مالكلا ىف ضييراعم لا يذكلا نع ةحودنمل

 نأ كل مثهعمج ضيراعم او ضرعم همالكف رهاظلا ىنع همالكز غلي نأ وهو. جيرصتلا ٌنْض

 ةحدن |ذكو اذكى نا لاقي ةحدتلا كلذكو ةعسلا ةحودنم او اهنبثت وأ بلا فنحن

 ةرظانملا ةحراطم لاو يدكلا ىلا ٌرطضم هنا بسحب نمل لثملا |ذه برضي ةعفو ةعس ىأ

 لمن | ةعامجل نم ينلط قع سنع كافنلا ف نذانتسا ءانغلا 8 ةحراطلا لصأو ةبواجحلاو



 كو

 مدشقي يم ,برؤألا ةظتفُم ةاراشو ءبرثلا هدم قار
 , مهطفرب تقحتلا اًهف « ةرظانملا نَج ءالخسأو «ةرضاحملا ىَوَه
 لبو . اينملا يبت نوت اروع سطل 0
 كما ني ال « برسل ةراظن نئم انأ لب تالف ,ءالّؤلا ف ولد

 ناكو , جباحتلا ف اوضافاو , جاج نع اويرضأف , برَضلاو نعطلا ه لج راللاا

 وصَبلا ىلع قَمَم ال ٌءايهبس هَل اًعِفاَي نسما هلأ امر مدع الهرب الأ

 رداونلا نم وهو عفوم لاقي الو عفايوضو عفترا ىام الغلا عفيا هيلا رظني نم حرفي ىأ
 ءاطلا مضب ةوالطلا جدلا موجب ةوالطو اضيا ةعقَيو عافيا ناهاغو ةَعَعَيَو عَقِب ملغو
 ةمساخلا ةارامملا بوبهلا ةندشم ةارامم ف ةوذلط هيلع ام لاقي لوبقلاو نسكل اهمتفبو
 نم نحاو لك نا امل ىنبللا لزنتسيل ٌعرضلا بلاخل ممم وهو ىرملا نم ةلعافم ةرظانم او

 نالق لاقي بوهلالا ةطتنتم ةارابمر هبحاص.دنع ام جرهْسي نيرظانملا وا نيمكاعألا
 ان جرلا ىرابي نالفو نايرابتي اهنو هلعف لثم لعفبو هضراعي ىا انألف ىرابي
 ةمهساخمو باهتلالا ةطرفم ةضراعم ىنعي دعب اذا طشي رازملا طه نم ةديعب ىإ ةطتشمو
 لوق هنمو هيرج مرطضا اذا سرفلا ل مما بوهلالا ىرهولا لاق مادتحالا ةديده

 لوقت عطاسلارابغلا وهو بّهللا عج بوهلالا ليقو ةّرِد قاسللو بولا ِرْجَرللَف سيقلا ىرما 11 ١
 ىوه رجلا ىلع ىقم اذا ران هرفاح نم جرخي ثيحب سرفلا ىرج اذا دتشا بوهلالا
 لاقيو باوكل نم ةرضح اهب ةبحاص مهدحأو بيجي نأ نه موقلا نيب ةرضاسهلا ةرضاسلا

 وهو ناطلسلا دنع هتيثاج هترضاح حامستلا ىفو ارضاح هب ءاج اذا باوك نالف رضاح

 ةدلب ىح هسأب نهظا انسك 'ءألب لاتقلا ى ,لبا ءاههلا ىف كبي قمم , ةرتاكملاو تنال
 ىف كولد ىلا هلصا لقم اذه ىلديو ىوريو ءالدلا ىف ةولد قتليو ةونحتماو سانلا ا“ 0

 8 رعش لاف ءالدلا

 ءالؤلا يف َكَوْلَد لأ نِكَل) ىذقلاب ةقيعم ا ٌبَلَط امو
 | هةكن لمِلقَو هين نع اًروطف اًروط اهيل

 مث ةراطظنلا برثذل ةراظن نم ةرشع ةسماقل ةماقملا حرش ىف لقملا |!نه رحذرم دقو

 ىا جاع نع هنودهشي لو لاتقلا هنم نورظني ضرذلا نم عفنرم ىف نودعقي نيب نلا و

 نم هلصاوزاغلالاب اضعب عضعب نمفما اذا موقلا جاحت ىجاقلا ىل اوضافاو قتجاحم نع



 تالا ع

 ههيلع لداوا «ىدح مهفلتأت مهَتْعَلَي اذا. ؛ كبر ةةالك ىف

 ؛ تافالا مظعأ نك , تافارثل ف رّهَسلا ان ىتَع مهل لو / ىدضو

 ىواّرلا لاق , ىسار ىلا سْوَهلا تلشلا الو , ىسارتحأ يغلأ تسّلو
 : دكرت نمسا او اهف

 ؛ ةرساخ ةَقْفصو « ةرساب دوجوب انْقّرَقَك ث , هكفاب رارتُعإلاو

 ةيرفهقلا 0 ةَعِباَّسلا ةناذلا
7 

 ماطمو ءىّبلا حراطتا صعب ىف تطخل لاق مام نب ُثراهل َنَّدَح

 3 مثو علا موج ةرالتطو نا ءآهجس مهيلع ةَيتف ؛ىيعلا

 كار رالو مدلل وا همدو هتريجو ةنيحو كثلقلاو اهتويحو نشفتلاو ءامزلا روماتلا رما ظفل يع

 ١ 00 ءاملاو هسومانو بهارلا ةعموصو نايبصلاو ىراوجل بعلو كلما ريزوو * راعوو دلولاو
 ال :ركذ عضوم !نهو لوعفن هنزوو ةعبرالا ذه ىف ةرومأتلاك ةقللو قيربالاو رمقلو نسا

 قشاينحا ىأ ىمارتحا هطظفح ق ىأ كّبر ةءالك ىف ا ملا نا

 رهسلا ةرثك نم دلوتيو سأرلا سبب سوهلا سار ىلا سوهلا بلجا الو ىفن ظفح ىف
 ا ال تنملا ةرشاخاةقتصو ٠ فلاب .ئفرعلا ةقسو نكتملاو لالا رك لع
 0 « ةعبارلا ةماقملا حرش ىف اهنايب

 00 000 ةماقملا 1 3

 ر 0 4 0 00 اهعطقم 0 اهزجع ا

 مضلاب ةموسلا لقعلا ةمذلع ئىا نجت جلا ءاهس رغسلاو قارفلا نيبلاو راصي ما ء ىتت هيلا

 | 1 1 ايها 0 1 دقو مهوجو 1 ماعم ىلاعت هبأ لاق ةمالعلا رسكلاب اهلا ةهسلاو



 ع مال كح

 : ماضتلا/ يافع. نمااؤا ةصتق كاهو 5 0 َتَْجْوَتْسآو

 ليعياف: لا اههنيريكك لضاو ةةدلخ ىج تلوح

 ليال لينسلا نب لموخ ردي ىلع تطَنَس امو

 ليالل ةقك د بشنتف َتطَقَل ام اذإ َّنَنَقْلت الو َ

 قنشحلاسلا ىف ةكمالسلا نإ" "تللفتس امناذإ نشعر

 لاجاعلاب كَنِم .الِجآ عيو 0 ٌبواجو ٍتاهب بطاخو
 يمر

 اولا ىو ا دحاص ! نرثكتا 0

 ًادتبملا ىلع لخد ديكأتلل ماللا ىرعل هعزتناو هعزنو هبدنجاو هبذج لاقي اكديلتخاو ٠

 عمج سراغم ا حلاصم لا سراغمو مدلل باوج ىع تففخ دقلو فوذدي هردخو | وتبم ىرمجو
 5 علوقأ ىلإ ةكصخلا ءنه نك ىأ .: ىهيم ردصم وهو اهكفب وأ ناكملا وهو ءارلا شكك سرغم

 هيلصوح كام قا لسرك لسوف لباق ماع ىلا ىا لباق ىلا كحلاصم هنم ٍتبن َعضوم كل

 ىريطر كصوح فررصتلا ىلع تنل ىف نيدلوملا لوق ىعم ىلع لقت تايبالا هذهو 107
 قىعحأ ةفكلاو ىنناضللا ىئآ ةلاجتلل بصان لباشلل نتانعلا ةكرش ( ق٠ ىعي لبا نفك ى

 0 هل لق 5 نحا كلأس ناو لاؤسلا كتداع نكتل ىنعي ل ناهب بطاخر نيتكيشلا
 نيانلا لمجال فعب بدلا ىئذلا ونه لضاولا لضاولا ئوس طق لم انف ١ ١ «فيظعا
 0 9 يبلقلا وهو رمالا 1 ْى يلع هلوخد رتكُي صحا نم

 نسا نالف لوقو ةعموصلا ةروماتلا ىرهوجلل نعو رقلا نم لوعاف مهضعب دنع وهو ةرامالا
 ىقىسحصتبب ئتدعذلا لاق قيربالا ةرومانلاو بيلقلا فدذلغ ةروماتلاو هنيرع 3 ىأ هترومات 2 1

 روماتلاو نوم ريغ نحا ىا زوماوإولا عقاامو: ١ اهيازنقل ةعوفرم ةرومات اهلا اذإك ١ ةراج
 00 ر رعش نسوا لاق نشنلا لاقبو مدلا

 رمد ا نيفت رومات مقايسأ اولَحْدَأ منحت قب نأ ىُئينَأ
 رعم ١ رخآ لاقو هولنق اوناكو هسضن ةِهَم ىعي ىمصالا لاق

 تنفك ةنِحاط َرْيَغ هم ةيحو ارح َسْيَلَو ت قر رومات 46
 انف ةناشلا نّمنلا لكاو ايه ىا ازوماك اهنح اتكرت اف ةنبهلا اعلا ىو ةروج اقلكاو
 نيوماقلا ف: ىدابازؤؤيفلا لاقؤ ءام نم ءىت ىا رومان ةّيكرلا ى.امو ارومات اهتما كرون
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 اسد

 , قانغألا ةوصح ارد ؛ باص َرطْمأسأ 7 تاطأ قطن اذا هّنأ

 نأ. ىلع ءدَتَكْيَل مرماسُي نأ ةولأسو ؛ قادحألا هب اوقّدُحَأو

 0 ع نع اي اخ كاقفال ددليع ع ا

 ل 0

 تقلل , شيلا 0 5 نو , عوجولا 8
4 

 ا ماع 07 9 02

 مل , مهتصغ َعيِسأو , مهتصخ تا بَعْدَ ىوعحف شيلا

 جا د نلف ركنا نيام ايقآتن نكألا لع معتبلا تيقن
 هو هعم قكلناف هتئيفل عوَسَأ نزكيل دمتم ىلا ةعبتآ ةذغلا

 3 . داعرت ءهّدَح زواج ًاطْب !ًاظباف « هجايإ امحكتو , هتارج اًنبطضم

 لاق « )دل عامودا قيس هنسال اهلك وهذي العلا

 0 ا كسا 2-9

 لل انيضق) ىحع , ادام ابحر هيمن راف ىف ىدخا

/ 

 م هسو

 0 ا و 0-0 انقاه 7 2 ار

 هب أوق دحأ لاقي اوطاحا ىأ اوقدحأ قادحالا هب اوقدحاو ةياكتل مايا ننم انه مكسابع

 /0 ىلعف اًيّدعتم قادحالا هب اوقدحا هلوق اما مهمالك ىف روهشمللا وه |نه هب اوطاحا اذا هلوحو

 اوقوح نم ةزههلاب اوقنم نوكي نا زوجكو كلذ وحنو قادحالا هب اووادا لاف هناك يعل

 ىهو ةق دل عمج قادحالاو هب قداح مقادحا اولعج ةانعم اذه ىلعو هب اوطاحا ىنعمب هب

 ابحر مكب نبحر ىعي 5 بحر ذا مكب ابحرو ابج بحا .ىأ ,ةببحا املاابح نيعلا داوس

 برسلاو عوبل نيع قتلو ىولتلا وه روضنلا عودل نم نو روضني ميحر اهب غلباو اريتك

 ا, ىنعمب كيهولاهلثمو برقلا كشولا عوجرلا كهوب ىطيل ارهظ بلقتلاو 00 ليقو
 هتئف ىلإ ةليبلا رهو ثيرلا نم ايطب غيلا وجر | اودجو نأ ىنعي ىوتارتسا نأآو بيرقلا

 هيارخ لبتطسسم عجر اذا ءاف ىنم هعوجرل ىا هتئيفل عرسأ نركيل هيعاجا كا ىأ

 هياخ لاقي بلسو .بذج .ىا متخاو طبالا نود ام وهو هنبض ىحم هلقحا ادا نبض



 كك 6-7

 الياس اًدوج تيقلف الياس مهيف َتْلَلَحو

 الباو اوناكل ك7 اركلا ناك ول تمسقأ

 توزع ا لازو رات نم ذي تحس نارا را

 20 هب -

 كولا قلل لل 5250 ةجوو 5

 لاق ءراثالا ىل َنّيَمِيو راقعلا ىنُنِموُي حابصم ْنِم ْلَهْف ساما

 تبحاص ْتِيَأَر ٠ سيقلا ءوَض 5 ةوجولا لجو سما ءىب انف

9 0 

 ىلا ةرشا ىذلا اذه ىاضتأل ثلقف اندر وبأاوش ؛ د5

 هطبا نحن ناكر ىظلا درشف هناسل علدو هيدي ّنِف هتيرتشا محب اولاقف موقب رف اهرد
 رعش لاق كلذل ةورّيع اهف هيدي ٌّنم نيح ٠١

 يلع رمل قابلا ا ا َنوُموَلَت
 نوال ردا خلت ِءهْيِع ىف لذعلا اوُرْيْكُت ذلف
 قطنلا َنِم انيلا ٌبَحَأ يانّجلا ّمثَقو ناسللا نك

 رعش لكالا ةرثكب افيض ىفصي ديمح لاق
 لئاق وه ىذلاب اًنلِعو اَناِيَب لاو ناَبْحت هاَناَد اَمَو اناتأ 0

 لكامل نال لا 1 ُمقَللا ُهْنَع لارا
 رطم ا اروصقم ايكل ابح مارحلا 0-00 ةراخملا مضلابو رطملا متفلاب ايد م

 مير ردق ىا مر داقو مير ديق امهنيب لوقت نيحمر لوط رادقم عا نيعر ديق_ريتكلا
 ليلا قدنغ ىلإ ىلاعت هلوق نم هتيلط تّوعما اذا ليللا وه ىساقلا كفر نكت طاق نإ امد

 نعمدو تيلظا اذا هنيع نقسغ هنمو مالظلا طلتخي نيح هلوا لوخد وه بوقعي لاق 3

 2 قيرطو .ةهاظلا ديدش ىا سماد ليل  ءىق لك ىف اك ىف هلوخدو مالظلا راشتنا بوقولاو

 فيضا مث دحاولا ءىتلاك هيلا فاضملاو فاضملا لهج انديز وباوه هيف لع ال سراد ىأ
 نيبنع ماخالا .ىح ام ةقلذ نم ءابصخلا مالك ازيتك»!نها لثم ىو ملكملا رع لأ
 رعس ىلقف' !نه ملاعق ردم رفد ىمو يزدجلا قار لاق" هنأ معضعب نع ىوغلا رهاقلا

 ابا .نيار نق لاقف هيلع هورقا سابعلا ىا ىلا نلقف ىضمج نم ىلاو لاقف ىرفنشلا /0
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 موعد 0
 و
 ١ لا 5 5 هد د 77222000000 0ع

 5 را اسكت تقو فعسي ىسعف وكت كسا

 ا / ِ؟ نأ عم هو رولا 3 ع 0-0 ١

 0 را ىنح 1[ 5 , هتاياغ حدعبب انرسحو ؛ هتايباب انيك ايف لاق

 ا 7 5507-2 ل 2 00 لا
 م , هّبارج رفدزاو « هّبايث رهن من « قكتسا نأ لبا ةانكمو ,قعتسا

 مظن , ٌدِشْني ضهَتو

 0 الؤاقم لاقللا قذص غباصعزد هلل
 الضاوقو ةروثأم اًلياضف مانألا اوقاف
 القاب مهيدَل انابخت تدّجوف مهترواح

 لادإل عضوم قراف لوقيف ليللا ريس وهو ىرسلا نم دعابو قراف رسأ ىنعم نوكي

 / ل دايقنالا كرتو قحل ةعفادم وهو ةرورضلل ةرصق ةارامملا ىأعمب ردصم ءارم او هسعابو

 ىنعملا هل لوعفم وا لاحلل عقوم عقاو انهاه ارمو لادل ىنعمب لمعتسي دقو هنم رهظيي

 نكس اذا ىعيي تينداذا.ىإ اسرااذا هي رمراو " ةاراميال وا ايرام جاه ىتم لضماو هّلخ

 كفعسي سع ىعي اسحن نفو قفعسي ىعف ءهكرتاو هب ننا مراف ريوقلا نيب ىذاخل

 هيف ندكارتو كلاوحا هيف نعجارت ىأ سكن نقو كداترم ضعب ىعقيو كدارمب

 | كل ام ىذلخ ىلا اهبلقو كلاح سكن ى] اسكت ىوربو ضيرملا سحت نم كحاير

 قىغعمب لعف ليقثلا لمحلا وهو رفزلا هنمو ةرفدزاو ءىتلا رفز لاقي هلمح ىا هبارج رفدزاو

 8 لولعو قودص عمج قوصو مثلوق ىف نيقداص ىا لاقم لا قدص ءهنم اذوخام لعفلا نوكي

 لصفملاو لوقملاو لوقملا عمج لواقملا الواقم ءهقدص ىف ةغلابملا ليبس ىلع قداص نع قودص

 لوقملا ناف كولم هب ديري نا لقحيو ميصفلا قيطنملا هب داراو ناسللا ءامنا نم دوذملاو
 مظعالا كلملا نود ريح كولم نم كلم ليقلاو لواقملا عملو نهلا لها ةغلب لّيقلا

 ةّيطعلا ىهو ةلضاف عمج لضاوفلا الضاوفو اهب اًنَّدتم ةروهشم ةّيورم ىا ةروثام لئاضف
 م هرحذ رم دقو ةحاصفلا ىف لثملا هب برضي ىذلا وف نابخ دذلقاب ميول انابحم ندجوف

 // 11///١اا9 لقاب نم ايعا لاقيف يلا ىف لثملا هب برضي لجر وهف لقاب اماو ةسداسلا ةماقملا حرش ىف
 كا( رع دحاب ايبظ ىرتشا هنا هّيع نمو دايا نموه ةزمح لاقو ةعيبر نم لجر وه ديبع وبا لاق



 اع / و

 َرَمَكأو ؛ نجلا مَ ْنَي ابطا ْلَقف َنثْعت الو 6
 نع هس نهدن عن تح نت

 نأ تببحأ ناو ؛ َلَذَب َكَلَمو 2 اذإ لم وما لو ذل ,ّلْدَعلا
 و

 0 4 97 : ىذلا لا لقد ؛ مظنت

 2 سى منوع ه2

 اسنج 0 مئاغ بانج لسا
 اننمير اذإ ةبارراو " ارم به اذإ رسإ

 ليعمل رجتوملا :لدرماو ل جس لو بطوهجج اذا:ىج يلا ىا ولا .لتزخ/ وك دل
 ءىت نم مهنضوع اذا كل نكو مهتيطعا اذأ اسوامهسوأ سانلا نسا سأ رك

 لتتم« ءاننا ويعلا هلساو عوني ىلا ئا اسا زكا اذا عداز.ىق.«ىدلا نيقفلا لمرالا ةلكرأ
 الح ندحاس :كجلع اظحا ناو هلصف ريقف .كوصق»نا'لوقي رعحشلا!ةرووصل ةزضلا
 زهه كاب رملاو زمغلاب ءرملا لاقي اهحلضاو كحورج ىواد اذا ديري ىواد ىا اسا ليفو هعطقن

 هيرقو كيلا هيف ىأ ةهابن احا ننسأ ىريرال نيب ىف ساكعنالا مقتسيل زلا كرنغيو

 تيبقل ةاحاوم نع اهعظقاو كسفن نعب ىأ اسند ءاخا نبا ةعافرلا ةهابنلاو كنم

 اسيندت ريغ هسندو ءلثم سندتو شوت اسند سندي حرفك ٌبوتلا سند دقو ولا سندلا 0
 قؤعش» ٠ نعاف لاق ىعملا اهم

 ىِدّرلا عم ىدرتَف ىَدْرَأْلا بقت اََو مراح ٌنِحاَصْف ٍمْوَع يف َتْنُك اذإ

 ىِدَمْفُم نراقتملاب نيرق لكف هلبلح نع لَسف لكْسَم ,الاةّوملا نع

 وعض ١( رجا هنعماو
 هتاحمذت ىنَم نّكلا نّْيَعِب زظناف ٍبِحاَس َةَليضف ىَرَت َتدَرَأ اذإو 37

 ءةناوسننع هيمو ناهكلا رد 02 1 ىو ةيكلاف

 ءنع الس لاقي ٌبحا نع ىلاسلا َنٌمابت هذع ٌنَقابتو ةربهيا ىا بغاشم متاغ بانج لسا
 رعش ١ ةسامحلا نيب هنمو ركل فرح ىذح ىلع هّيلسو «كاسو يلسو :

 لاَيللا َدَدَع َهوُدْريْكَأَف كيلك لنك نأ انتم اقالذإ م

 ةراد ءانف نع نعباو ةيرقت ال ماظ سلج نا ىنعي عيتشتلاو رشثلا يهب ىذلا .نلا بغاشملاو امم
 بحاص نم لاوخ-قيلح ايه اب اهلعت+ اذا لوعي لوا محا ءىاودأ ارم نه[ |
 اذا هدورسو ىع :بوثلا نيرس كلوق نم ءارملا دعابو ةصانملاب كسفن نع ءفنقتكاف

 ص
 .٠



 ل خرا سرر

 ىرثُبو سيبو ئوصَي ىركف ْلََي مف قع ياسا طْمّيلا مك
 نأ ىلا « معطي نم ٌدِجأ الف ؛ معطََسَأ كلذ ِنْمِض ىفو «ريسعبو

 رهح ول ىاعقأل تلفن ممِلْسَتلا صخعحو « ؛ مسنلا دكر

 تّلَوَم ول اولاقف مانعا هاّدلا شل ءَماَقَملا اذه يوُرَسلا

 ١" اهضيسا قلك العكر« نيا يع ردستألا ,ساايتجم
 , ىرَدْرْملا خل انطَخأَي « ىرَمْعُملا ٌرْوْرِلا كلذو ءاهباب ٍقالغتساو

 ءانحاضيتفا ىلع َرَثَع الف , ىرذُن ال ْنْحَنو َرَرْؤلا فِلوُيو
 داليتسا 1 ميطعلا كانعلاا نس نإ موسق اير انحاضكت بوضذو

 12076 ملَع ْمِع ىذ لج قوضو , مقسلاب ءافشتسإلاو , مقعلا
 اكل لل ا يام كنيكاو ,كئانم ياش لاو لع ليا

- 

 لقن نمو كب مث كيلا مث نم نال سكت كل من نم لك تكس هعنصي م هناكف هفورعم

 هيف مظتني ىذلا طيقل طعملا يابسلا طمبلا مظن ةسايكلا نم سكتتو كنع لقن كيلا

 :سا ىرخا لقيو ةّرم مالكلا هل رثكي ديريرقتفيو ىغتسي ىا رسعبو ىرتيو _ٌُرلْوللا
 هيعطي نا هلأس 0 ولا لت عمل ني يولع نو تعادلا

 ام ىأ ميسلا لك * هيلع اوهتفاف تقتس !ااذا ىل ىأ هويعطاف مام مامالا مكحيطنسا نا نيىخل قو

 دايقنال | م نيبتو رهظ صخعح ملسلا صحح ممالك ينعي جي عرلا ننحس

 ىأ 0 - 2 اهب نايتألا نع زعلا ىلع ٌتدقنا ىنعي ا اضرلا لذبو

 0 0 جرو اهندالو ىرت ال ىلا مقع ةارما هنمو بجذلع نم سّتوي ىذلا بعمصلا

 ا اج طار شالا ردبعو سرد لكل ماجر دبا ىلدلاو اهيريح
 34 0 لاضع وهف مايثالا ىلع نييزي ناك اذاف ءابع وهف كا ءاولا يبعا اذاف ءاودالا

 هيلع تتاو قع اذاف سيجنو سجان وهف جدالعلاب وربي ذل ناك اذ ف ماقم ىف مل مارد ذا

 كسمال تنيفودلا ةدلا ءأدلا وهف رعو رش هنم رهظ قاح هب ملعب م اذاف نمزم وهف ةنمزا

 فيسلا ىورجو ريل عندمأو فقو ىأعمب مزدل اهفاه وهو ايٌلعتمو امزال كسما ليق

 ىا انحاضتفا ىلع رطفو موص لجر كلوقك ردصم لا ىف قصو وهو رئازلا ىا روزلا

 مم خصعتو دازلا خهو رعقلا بيرق حاضق ءام انحاضه# بوضنو زجهلاب انراهتشا



 ا /

 0 0 طل

 ديزفحم , ساكينإلاب ليست ال امن انج 00

 رع 3 تانك كلك 5000/١ نوع راكم هنم

 َعَبَسُيو ؛ هيظك ىف هدفا َعَبَرِيَف , دعب نم تادايزلا 000

 دع انعطتلا ىق انو ىوارلا لاق « ؛ هيغر ىلع هدرَسيم بحاص

 :ىدكت مظْعِل رتب ةقيللا باعك َةَعْلَأ انتر عباصأ ٠

 هاجر كح +ةئفايماالاتو ْقلَم اهأ ا لافواب نديم كل

 ,رخآلا لاو « متي رب اذإ بري نم « هيلي ىذَلا لافو كبَر رج
 لس 0 تاع ينل | 3 ان فير ل

 نعت قو لآ ةبويلا ةيطنار سكت :كلرت :نَم لكك نكس ٠

 هىلو ىنعو رقفلا هنع ىفن ناوخل نم طقسي م لحا نم معلص هنأ لو لاق سابع ندا

 هنويعب ديربو ا لل تخل 7 5

 رعش 0 كيمرالك نحن . ىلا يم راجل 500 0

 1 0 لوه 00 0 ع

 د ةراحبلا لاز ١ اذأ 00 اىيالا 01 ليزن 7 2-7 0

 ةضفلا نم لعت ةّبح ةنايجلا ىرهرجلل نع ةّضفلا نم زرخ وه ليقو ٌولوللا نامجلا تانامج
 ناياكعبرأ لوقي ىأ عريف جردتلا ىلع لبقتو وندت ىا تادايزلا جردتت ةردلاك ؛

 لوقي ُىدابلا نيم ىلع ىذلا نال نالح عبس ّىدابلا راسي ىلع ىذلا لوقبي ىا عّبسيو

 اخا لنعأ 6 لم اخأ م نتن 8 هنعب ىذلاو نايك س مخ 5نعب ىذلاو ناي عبرا

 ماركلا لمع لعي ىا بري مي رب اذا ٌبري نم ريل نم وا كتسلاجم نم ةلالم هيف
 ٌبري نم ىا ةدايزلا وهو افلا نم مني اهمناو اهحلصا ىا ةعينصلا ٌبر ىرهوجل نعو

 ٌبري م نم روباش نع اههتاوخب رومالا ناف امرك ْدّدزيو افرش مي ةداوعب هرب ىداوب !©
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 ا رو ا ا

 أ ع

 ىتَحو ؛نيَنْلَكلاب اناّينخ «ٌبارج هقتاع ىلع ؛ ٌباَوَح انّيْشَع ىتح
 ,بابّلا لضقلاو «باملألا ىلوأ اب لاف مث , يَتَمِلْسَتلاب حملا
 تابلسا ماو« تابوكلا :سيفنت :تايرقلا قنا نأ, نوت اما
 حاتأو « مكّتَحاس ىلَحأ نمو إو «تاجاحلل ىوَد ٌةاساوم « ةاجّتلا

 ىف لهف ؛صاخي ةّيبص ٌةيِرْبو ؛ىصاق لح ٌةيِرَشَل , مكتحامساأ ىل
 َترَصَح َكَنِإ اذه اب هل اولاقف , ةعامكلا اّيَجن اّنَع اَْفَي نم «ةعاجلا

 تاظافُلب ٌعَنْقَيَل , حْئادَشلا اخأ نإ لاقف ءاعونَم انيف حجت اف
 ام ةَدوَرِب وأ 2 :ّحبع مهنم لك َرَماَف « دوازملا تاضافثو ,حاوملا

 الا لاجل نأ نافيا سلتو هديلع َركشو  ُعُفّضلا هيجان : دنع سن 9و و وهس ا وأو عي

 0102 نعرج لثم ابعث ءانالا نما نعت لاقي ةعردل ةيعتلا رثاط ةبغن وأ . هناعمل ةعرسو
 مكيلع مذلسلا هلوقب ىا نيتيلكلاب فاصملا فذح ىلع ةبغن ةوسح داراو ىنعمو اًنزو

 مالسلا امهب نيري نيتهلسلاب ىنينعكر هيف لخادلا عحري نا دجتملا ةيحن نجملا ىذحو

 ليق اذا اذه ىلعو نيتعكرلل نوكت ةهلستلا نا عرشلا ىف ليعتسملاو نينعكرلا عارف سنع

5 

 /م ناتهلستااىقيرشلا لاق ةقيقأل ىلع ىريرلل هب ءاج نكلو تاعكز عبرا هانعف ناتهلست
 برغم لا ةولص نم ةهلست نانهلستلا ليقو نيتعكرلا سنع همالسو لوخدلا ننع همدلس

 حاتاو ءىق لك نم صلاخل راتغلا وه بابللا بابللا لضفلاو نيتعكرلا نم ةهلستو
 ةقلاتلا ةماقملا حره ىف رم دقو هفرغ اذا ءاملا حام نم مكتنم يلطلا ىآ مكتحامسا ىل

 عولل ةصمخلا عايج ىا صامحو لوسرلا هب ديري ديربلا صامخ ةيبص سيربو ةرشع

 ممل اهنايلغا نكس اذا ردقلا ًاتف نم راعتسم نكسي نم ىا ةعابجلا ايبح اّنع انفي نم
 0090000511( 5 دل) لاق دضعلا ًاتفت همقرلا_تااضيا هنمو كميح ام ىاءاثع كاتفاام علوق
 ناكر ميلع اطخاس ناكو موقب لزن الجر نا اومجز نيكنتلا ًاَنعلاو ولحلاب طلخي ضماخلل نبللا
 ناو قافولا ثروت ةّثدهلا نا ىف التم برضف هبضغ نكسف ةّيثرلا ةرقسف اعداج هطخمت 3
 ىنم حرطتي ام ةظافللا دوازملا تاضافنو ساوملا ناظافلب ةّدلو ةروسلا ىف اًيمال اما لق
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 هيك مهتتداكت ف تبغرف , ةقحابملا ةانز َنوُحِدَنقَيو , ةّتقانملا

 , مهيلع ٍلَقطَتْملا يشأ « مهيلا تيعسم , دازّتسي بدو , ةافعست

 راّملا َقَج ال ,رامتألا َنَج ُبْلظَي اكيَت نولبفتأ مهل تلت

 انك ع ارباوا انين لاا سس حل الملل دارا

 ,فئاخ رْياط ةبغت وا ؛ فطاخ ٍقراب همك آلا سلجأ مف ءايحرمه

 ةغلابم ةوفص ملعج ميفاصن اصن ةٌّدشل هنا الا نيفاصتم هب نيري ةيفاص ةوفص هلوقو نيدرفنم

 ةعلابتلاو نيكأتألا لا ةدايز ىرخا لاحب لال بقع ىتح كلنب منتقي م مث ىنعملا ىف

 نأ روعي نم ميلا نار فاو ل ما ىذلا وهو ليفطلا ىا لفطتملا يلع لفطتملا ىس 7# 27
 هتداع ناك ةفوكلا نم لجر وهو ىمرادلا لالد نب ليفط ىلا بوسنم كيفطلاو ةوعدت

 ةرثكل سئئارعلا ليفطو سارعالا ليفط ىّسي ناكو اهيلا يدب نا ريغ نم ةهلولا لوخد

 لاقيو لعفلا اذه لعف ىنم هيلا بسنو اهيف لكالاو اهل هندهاشمو اهروضح ىلع هبود
 هلل اعف هيلا يدب نأ ريغ نم ماعط ىلا لبقا اًييفط نا ادع ليغ ع

 ! رحم ١ لوقي ًاقناف كاعد نمر ماعطلا نحاص
 ةوغّدلا يف كل ال ىل نْيحلاَف ىنعدت ممل بج يبفن توعد

 ةرافتسلل نإ وعدت ةققلع نُشِحوم نو 5 د َناََو 0

 رمل .كيفط لاقو
 ليفطتلا انعوبت سنن ىَمَو اَنَْجَأ اَنِمِعُذ اذا | موق نك

 لود رتل ني ملف انانأر هام دانيال لتمر
 ,ارشلل ءافمال .ثيرللر.ةرراسلارسكلاب راوللاو و اهّيرط ىا رامقلا ىتج ذل /

 م هدا سلا بيطا وهو ريعبلا نم زبعلاو لهاكلا نيب نمر هظلا طسو ام ءاحملا ب 681
 ابدل ىل الحمل ةعجارملا نم دلولاو مالا نيب امل عوجرلا وهو روكل نم لاعق ةقانلا دلو
 هرهظ هب عمجي نأ وهو «ريغو بوت وأ ةمامح نم لجرلا هب ىنحي اموهو مضلاب ةوبخ عج ابخل
 اهيلا دنتست ناطيحخ ىداوبلا ىف اهل سيل برعلا نناك سنتسم ار يصيل سلج اذا هيقاسو

 وأ بوت ءاعب ريوي وأ افيسااعيلع' عنيت همرلجر ىف ويتيكر ةعِب قاجرلا ناكفإ ديم

 زمابقلا 0 اوربع اذا مث دانتسالا م اقم كلذ هل موقبو اهغيلا جيردسيو هيدي اههيلع نقعي 6م

 قرابلا قطاخ قراب ةحمل دلا ةيانكللا باب نم وهو هتوبح دقعو هتوبح لح اولاق دوعقلاو
 هيتدشل اهب بهذي ىا راصنالا نقطخ ىدلا 'ىطاخلو قواب وهف لذات ءىتت لكو قربلا انه
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 5 كرار ا

 كل الا 7 11

 ١ ع دإ:كشنا 2

 يلا لا ا 0

 تالي تدَدَوَو « بقلا ىأد 507 هةعدوف 0 ند را لاق

 0 ؛ ميصلا ةيطب ىنليل

 تالا ا ونال ل 2 1 0 د
 ا 0 2 تالا تهاعملا

 ةقنز رات > ١ أ ءاهيقتب هلو 6-0 نت اند 0

 ا

 / رار جراقلا نيم هيلع قص هلكفي هالادومالا قارح جرو ىلخت ىوري دقو يلح ىأ

 جرع جرع ذا قلاخل لاحم قّيضت ىلا ناميالاب ىا تاجّركلاب قلح هنمو مثأملا قيض

 هيلع ةماقألا ءىتلا ىلع جرعتلاو ميرعتلا بناج ىلا بناج نم لامو تبلو فقو اذ 0

 ذا انهاغ ديري جرعتلا كلذكو ماقاو هيلع هنّيطم سبح اذا لزنملا ىلع نالف جرع لاقي

 هع اهيلا م 5 سورعلا مانجا لدلهلا ءذانجاف افرصنم بابلا نع لامو ىطع قطع

 0 د11 نقلا يامبك ةحاربلا مشلاج حوقلا ليقوتةحازاللا رسلاو فلاب .جرقلا جرقلا ىاد
 , اهنقرحو اهعجو

 ةرشع ةسداسلا ةماقملا حرش

 0 لفقر قعلا  ةولصآ نم لضفأ ىهو ةعامجل ىف اهذلص هنأ د سيري اي ا

 ىا تعفش ةّئسلا تعكر ةضيرفلا دعب نيّلص ىنعيب اهلغنب اهتعفشو اهتنأسو اهعورغب
 رب نالف سلج لاقي ةيحان اوزبتنا نق ىرصب ىا ىفرط جوزلا عفشلا لصاو ىنرقإ

 هتبيقلا اذا 5 نينأ ءىتلا تدّبن نم ةيحان بهذ نلف نيتناو ةيحان ىأ مضلاو متفلاب 1

 اوسلجو ةعامجل اوقراف ىا اوزاتما ةيفاص ةوفص اوزاتما. ةرثكلل دش هتذينو كدي نم



 كا

 ءباوبألا ىف داقتكو . ثاللإا ىحتتو ,ءافطلا ىاطيخو
 تْلُقف , ءاصْيبلا هديل اًرُكْشَف ؛ءاضقلا فطل كيلا ىقاس . قح
 ىأ كني ةهأ ثا ] عازثل يلق لا" نانا كك 205

 حابّصلا فنأ سطع نأ ىلا . هنايكبُم هناكجْتُم ظْشُيو « هتاياكح
 ىلا فَْطَع مث «ىاذلا ةّباجإل َبقاأتف ؛ حالقلا ياد فّنَقو ه

 ّكّشانف ؛ تالق ةَقايَصلا تّلقو ؛ ثاعينإلا نع هتقعف « ىادو

 قدرا هلاح تريتخاو ىئأ هيي كل نولبو ةضيهلا كييصت ءابيصن نأ لبق 0 ةمالسلا ىف ىا افاعم

 طيب ىلع ىليخ ءاياظلا ىُعي ةيىدعنلل هيف ءانلا 1 طبختو قرطمت ىأ ءاقنلا

 ىفزذنقي باب لوخد تدرا اذا ىنعي رجب نفذق كلوق نم ا ىا باوبالا ن ىذاقنتو

 |مكتتف رخالاب اههنم نحأو لك ىذق اذآ ناّيقلا ف ذاقت هقلغيو ىلا هباب نيبلا بحاص .

 1 0 لاقي هلثم نع سانلا يجي ىلا لكفلا ىف ءاسيبلا سلا ك3 0
 ايم زها ىا حاترم ا ىبللق ىلا حانملا كئاقلب بيحا هيف قذاح وه ىارمالا !نه ىف 1

 هباهعذل لوقي رك هنأ ورمع ىأ ثيدح ىو نيع نيعونلا طلخي ى | هنايكيمب هتاككعم طمتيو

 نيد ىف ةّرمو هقفلا ىف ةزمو وهلا ىف ةّرم نونفلا ىف اوضوخ ىا اوطمت ىوريو اوطمتا
 هبو طيمت اههو اههتطمت نقف اههتطلخ نيطلخ لكو يابشلاب بيشلا طالتخا وهو طمتلا هنمو |م

 حابصلا لوا ادب ىنعي حابصلا قنا سطع ليللا ةهظ قابب هطالتخال اطيعت عيصلا ىهم

 رمعش هلوق ىف ٌىزغلا نسحا نقو ةترم ةراعتسا |ذهو سقفنتو

 ( قيمر وغلا اظعل ٌهلَعَج ِةبَقْنَم زاَرْخِإ ىلا رركب ْنِم مح

 ىاد قنهو نقم وهف ريخب نك عاد لكو هل ءاعد سطاعلا تيمتتو ساطعلا عصلل لاقي لاقي

 2نذلت ةفايضلا نلقو صندلا ضعب ىف 0 هنأ معا نذلت 0 نوما 0 حدلفلا 34

 ءافرذل ءءاقوصألا توسو ءماقللا تصخغن  ءءاقْرَح ةلحر تلخرت نأو ءثاثحنا كّرفَح امو

 هدنأ لوسر نأ ىازقل جرش ىلأ نيدح ىف 1 ةىبوش 1 ءاقرخ عر مهلوق ىنم ةسنيوشلا

 ةفايضلاو هتليلو هموبي هدرتاجي هفيض مركراف رخألا مويلاو هاب نموي نم لاق معلص

 لاق ةقدص وهف نالت دعب هيلع قفنأ اف هجرخب ىتح دنع ىوثي نا هل لب الو تالت

 امون هب زوج ام مايا هتان :ماركأ نعب يدق ىطعي نأ هنليلو ةموبب هتزناج 8 سيبع وبأ رم

 هضاقق "لم ىلإ لهش نمرزئاسلا دي زوبع ام ىآ ةزوجو ةزيجو ةزئاج هقسال الا 1
23 
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 الو « تيش تِيَح ىلا هللا كافام  سملواتلا ىذا ا
 ّقأل لاق را اا ا تاس ميس نام طلت

 حك رو ند ل كَح ,رصح ام كياقتلآ ىف راسل تعت 0 -ء 2 9
 كا نيو: كدتح 1 كتّمع طفح ىارث الو ؛كِتَحلَصَم ىفٌر ظنت : ال كني

 و هه دام تت ا تنظم انك نارا [تفعتأ امن

 , افاعم 0 ام ىنع رداد ءافاغك هّللاب ينعوف ,ةقلتم ةضيق

 : هديل ت د يسال م حملنا, تيبو تي ىزالاود

 و و 0 فس 0 22304

 ىدونج ٠ 0 ٍدوزكو 00 هقيب نم 0 , هتيلب ثولتو

 ا هلق وعرب 0 كنمام لعجت 00 ىذلا لقم الو ىا ل 3

 "5 00 0 000 ا

 رعش ا و لا 00 0” 200 00 !دعاق ا

 /5 رعش رعاشلا لاق هنا قيرطلا جو هنم ةقئاط عل 10 للا م

 ٍليبَس ْمَج َدْنِع دآيلق خ تأ هس 0( و

 :؛ + 11 د جد
 0 اذإ سيل نعمأ تنعما اه يو نبين 11 ىأعي نببن دا ا ىا برغأ

 71001 تاع اعل اذا شطعلا تلا تكل اقي باعنالا لالا 1 هلظككلا تن زم ةقن نم

 لقت حرفك ضيرم ا قفندو مزدلملا ضرم ا كرع قندلاو دودو بعنت ةدعملا ءذلتما نا

 نطبلا قالطنا انه ىدورسكلا لصالا ىف ةضيهلا ةضيه وا ىدعتي الو ىّدعتي هنم لعفأ

 ام بصنو كرضا الو خرضت ال ثيحب بهذاو ىكرتا مل افافكهاب ىنعدف مضهلا هوس نع

 كنوك لاح ىف ىثع بهذاو ىثع كّرض عفدأ ديري عنملا ىإ ٌقكلا نم وهو لاخل ىلع افافك

 هه



 كل ١0 لش ل 2

 سل ر - ر دبمورص رجا اك 002

 همجي ثان عي تقع ددو هلآ تام

 0 ىم 0 0 لهن ع 5 يرشلا يلا نكاد 1

 هيف تاركا نم هج وزلإ بجوأ تام ىيح اذلف 0 4

 هيقاب اي يمر دعي ديم وخلا وبا ا

 د كا 1 ايت يلا اقللا

 كلما ىل. لات تاوسلا هنم تينتساو «باولل تمل ١
 0 رادب ىنإ تلقف ٌليسلا ردابو ؛ ٌكْيذلا رهف ّليَللاو

 حبس ءمالطلا مج ىكعأ كقو اس ال , ةبرق ل ىاوما فو

 نم نام نم راهشالاو:ةأرمالا لق نم ناك نم لك ءاحالاو اها ةامللو لترا "1
 تقلع دقو ىقنلا ىف اريتك لعتسيو بج ذل ىا بعلا ورغلا هيف ورغ الو لجرلا لبق

 مرلاب قاعنتو قزلت ةفطنلا ىنعي هب قزلو ءىتب ءىث قلعت اذا قاع نم تلبح ىأ هنم ل
 ليها نيه ًاطحيرمفملا "كا اهتم: بكقت انوزوذ ةفاضا هيوذر سم نبات, فوريو تكلا 00 1211

 نيتتسا باوملا هنم نيتنساو. . ١ هبتك هانعمليق هك ىا تار ثيثا ركلز كلا
 ريققلا ىف لثم اذه ليللاو كلهأ مع ىا نّيبتو ىوريو اع ىا انباث هدجو ءىتلا طك

 رداب ريدقتلاو لعفلا رامشاب نابوصنم اهو انهاه ةقيقشلل هب داري نا لقحو مزحلاب رمالاو م
 ءاوياو ها ىلا برقي ام ٌمفلاب ةبرقلا ةبرق لضفا اونا ىو ا كلها

 ىزهوكل نع ىعمب تلعفاو,تلعف كب ةتلزنا اذا هوو ءاوبا هعيوأ لاقي ىوا نم, لاعقا إم
 ام دعب ىذلا م.الاو ام هيلا مص قب ىمو اهب ىنثتسي ةملك اهب ذل هلوق ىرهوبإلل نع اه ذل

 ةركذت ىذلا منالا تعفرو ءآدنبا ترغمضأو ىذلا ىنعمب ام نلعج نيش نأ ناهجو هيف ىل

 كوخا وه ىذلا لثم الو ىا اهّتس الو ىا كوخا اهتس ذل موقلا قءاج لوقت ءادتيالا ربخ
 ككلعَف تاففم نال ب هنا 1 ورا لح نا ىلع :دعب ام تررج ىندش ناو

 رسعش سيقلا ىرما لوق سشنيو لثم 0
 نك 2 05 2 2 رو -- 5 مقل له كرا

 لجاج ٍةَرادب سوي اس الو ١ اَمعْنِم كل ِحِلاَص موي بر لا



4 0 

 عس مه ىف د اآ هع سن 9 ناس ل

 ةريح تدرفقاأ ؛ نع مدعجتب رك امهترداغو « نيعونلا تيقله

 8 نأ تنل اف , تايبألا 000 00 ءاهايعلا ن:لدلظإ ف
20 

 5 ” قولا هلو تلح بنكأت ٠ قيقتتل الا

 8 7 ىلع هسرع 7 ع رّشلا مَّدَف ىذلا تّيَملا اذ نإ
52 

 ءاممالا قف 8 ةريظنو ء ءاهلا هيلا امومضم مقللا نم هناكف هعلتبا ء ىلا مقلع تيعله ارهغ

 رعش لوكا ىف رعاه دمنا ام دززلا لها ىف ليق اًمثو علبلا نموهو ملْبِم لوكالل ملوق

 نيَملاو اَعَم ىَرْمِهلاِ لكأَي ةلئِم الحا ىنّيعّرتمل

 ( 12 تاقلاب مرطقلا ىلإ نعل ةيقارما دجتتلا ىف يِعْلت
 ١ رح رخآ لاقو

 باَهَدلا شمكْنُم كيفي رج ٍنيِرَت ىف كفَح سمح ُبِرْضَنَق

 بات ىف ٍدِعَر تْوَص مَهْمَت ب يبلتل يفبةقوذ ناك

 لدي ام هلاوز دعب تبي ام هرثاو ىياعملا ءىتلا ةقيقح ىنيعلا نيع دعب ارثا اههترداغو

 عقي نا دارقالا لصاو اك ةكشااذا درخأو الذ نكس 1 ذأ درقا تدرقا يىاكهنا ىلع

 نأ زوجيو ةحارلا نم دجي امل ٌزقيف نادرقلا هنم طقلي ىا هدرقيو ريعبلا رهظ ىلع بارغلا

 لاق ىديزيلا نأ ىو ةدغ اذ راص ىا دغأ ملوقك دارق | اذ راص ىنعمب درقأ نم نوكي

 عم امر |ذهو ننا امو ٌكاسكلا هل لاقف اهفرعن ذل ةغللا نم ءايضا كلبق ىم انينأت هانكس

 لرقم تايبلا تايل) لاكلط] ىف :ىويزبلا درقاف قازب ل لإ ماعلا اذه نم سانلا
 00 دل تال لع ومنا ناك ام قيكف مسد نم مالسك تييبتا نما ممإو | ناب نم

 مع اض ىوريو ماق نا ثبل اف ا ا را ف

 نلكن نا هنطب داراو دازلا ءاعو نار باركل أطبا ام ىا اذكل عف نا مع ام لاقي

 هيثم نيح قىأ الوكت مضلاب لكتي نيهلاو ودعلا نم لكن باوكل نم تعنتما نأ ىأ

 اهلخاد ىلع ةلكتشم ةيوتلم اهرفح اذأ هترخ عوبريلا زغلا نم اهيعي ىا لئاسملا زغلي

 امحلل هل ةامحب سببنلملا مالكلاو ىّييملل ذلتم نلعج مث زغل دحاولا ةيوتلملا اهقرط زاغلالاو

2 

 اا

6 



 كرد

 َريَحَت علت الف ,زثرلا انَتْيَب َدَقَعْنَيو ءرْثِشلا َكَتَهْنَي نأ ليَ

 مرح اءاحدلاو ا ل :تلفف ارا ذخ ةبداكلا نم ِراذَحو ءراذنإلا

 كبد الو ءروزب تهش ام ٠ ءاَمللا 0 ّلحأو « اولا ني امهر

 شه رثّملاو هللا َلْذَب دو ,رمألا ةقيقح ٌرُمْكَسو «رورغب

 نم عرس ناك اف ةفوسلا كا اذغم:قلطناو: /قوكصملا ٌةَساْشَك ©

 عضو « ىدل امهَعَضوَف ؛ ؛ لكي ههجوو ٠ خذت امه لتفا ل < ملال

 لاق «, شيعلا ةذَلِب طحت ٠ شيِجملاب سيحل برضأ لاقو ؛ ىلع نمملا

 رهو ؛مِهّنْلْلا ليفلا هَلْ تْلَجو ؛مهنلا دعاس نع ٌترَسَخ

 00 قيَتْحَأ ول طْيعلا نم ٌدوَيَو «قيلل اطل 15

 متفلاب رنولا رتولا  اهيلع اهيلع نذلُعي امبو اهيبدث ببسب شيعت ال اهيبدثب ىنعمو اهييدث -
 كنيلد هلوق رورغب كنيلد الو لدقلا ببسب ةوادعلا ىف لمتسماام رتكاو سيرا

 :ةزيخألا مدللا تبلق نكلو ةلالدلا ىعمب مدللا نيدشتب كتللد ىذعمب اههدحا ناهجو هيف

 ءىغلا لدم نوف تلا ىقاثلاو نننظت ىأ نيتظن هلثمو لاثمالا ةرثك م ارارف ءاي

 قارشلا ال1 كرفا ل ةالاز زوؤعلا قم كيرفا |: ءانعمو رك قم مرد 31 هبل
 قدصلاب ربخا ىذلا وه قودصملاو رورسلا نم هجولا ةقذ راط هماقعلا قودسملا | ةشاشه شهف (0

 ا عارتمالا رهتملا قف ذازغالا !ذعم» . ثيولل اًريع وير (قدصو لجولا قوص لاقي
 ةرثك ىنم ملدت اهناك حولذ ةباحم هنمو كلقاثنم هب ىتم احولد هلمحب ريعبلا حلد لدي اهعب

 ىأ دوحم ىلع اهنيب ةاحلادنف انمخل ء ادردلا وبأو وه ىرتشأ هنأ ناهس نب دح قو اهبام

 هلمحب ىتنم اذا لجرلا حلد ىرهوكل نعو هنم م لعافت وهو ه هيفرط !نخاو هيبلع اعوضوم :ذامح

 شيل برضا ةعينصلا موه َهّنملا لاقي خلع نتمملا عضو هيلع لقفل ىلا طستم ريغ اب م
 رعتم ٠١ ١1 رماغملا ةفض قى ةلوق نمااده لساو اعم اهلك« ىلا! يشل

 كعب ملف عاصق ىف ِتْحْلا َنَبَل ٍقْسُيَو شويجلاب شيل ُبِرْمَي
 ةله مرح لاب لكالا ماعطلا ىلع هرشلا معنلا منا دعاس نع نفشك ىا ترسحت

 وذ قيبلل قنحل ليغلا نم لكآ علاتما ىفو ةرثكلاو ةعرسلاب علبتملا وه عنلملا عتلملا ليغلا /
 هبلصب هنطب قصل اذا ريعبلا قنحا هنمو كب قصنليو كمزذلي ىذلا ظيغلا قنتللو ظيغلا 6



 الل 00

 ناو دول سولت

 م ْتْيَنَعَت امهلجألو «ثينع امماَّيإ تلقف « ةليخت هاَيِل عم ٠ ةَلْيَح

 0 00 ب ترس تو لأ و

 م « 0 نم عديلق ١ 00 ءايلوألا 0 00

 الو 0 7 حىقف راك بياحي د يبل ق ولكن
 ا

 كترَدْنَأ ا 5 0 محا لا ا

 رقلاف هدارفناب اًراض ايهنم نحاو لك ناك ناو ايعنال بومعم ٌرضا عم بحاص عفناو لاف امئاو
 ١ قطليو مصيف يللا هتوالحب رقلا ىدعا ةدعملا ىف اعقجا !ذاف عفنلا ىلا برقاو اررض لقا
 000 1111015 نيبفلا تاذ انما اًراس ًايللاو اعفان رقلا نم !نهلق.ارادتحعتاو امضه عرسأ ريصيب يتاح
 ريبج نب تاوخ اهاتاف ةيلهاجل 3 ىنعنلا عيبت نناك ةيلعت ىنب هلأ مت 0

 رظنف نمبلا قاقز نم اًقز ىا اجي تل اهمواسو !دحا اهدنع ري مو انمن عاتبي ىراصنالا
 لاقف هيلا رظنو لعفف رخآ احن لح نلاقف هريغ ىلا رظنا ىح هيكسما اهل لاق مث هيلا
 (0 ام ىق ىذح هعفد ىلع ردقت ملف اهرواس اهيدي لغش اهاف نلعفف هيكسماف !ذه ريغ ديرا

 ربيغصلا ىو ةلخم ريغصت ةليخلا ةليخع ابل عم أردب دهشو تاوخ مسا مث برهو دارا

 ىلع سلج ىنعمب نوكي نا زوز هيتيكر ىلع ايتاج سلج ىأ ضبر زعملا دلو نم
 0 9)1/ نع هسفن لجرلا ةنايص ىف لثم اذه اهيبدثب لكات الو ةّركل عوجم دقف هْيتَيْلاو هيذحت
 ىوشسالا كيلس نب تراحلوه ليقو قيم نب مكال وه نيبع وبا لاق ةيندلا اكل

 (” باه ىلا موي تاذ ترظنف عيش وهو ةّياش تناكو هنحت تناك ةمتلع تنب ارنا كلذو
 عوجل ساقتو رضلاو ةنشلا اهقدلت : ةارلا ىأ دارا كلذ نراخلل اهل لاقف ءادعملا كس

 !نه برض امئاو راعلا ا ةلاعج ىلع موقل اريظ نوكت نا اهيلع ىأي اهقتنعو قلشلاو

 ا ىوريبو قتنعلاو ةيرك بّحوم نضفرو نابشلا ىلا كسعط ىف اهآر اذا اهرّيعو اهل ذانم

 ال وه اصناو زوجي ال اذه لوقيب ءاياعلا ضعب ناك ديبع وبا لاق ىاديملا لاق اهيبدث لكأت
 0 ةرخا لكان د اهييوت لكانت ا ىعم نال ءاوم ىعملا ىف :اضال تلق اهيبذتب لكأت



 للا
 ن ع ى هد 6 3 كك 425 - ها -

 نم جرحا اتيب ىلخداف ؛ هللا مكَح اك ارد ىلا هةيكحاسما

 0 5 2 ل 9 0 ّ
 «ىرَتْشَي ام بياطمو « ىرقلا ىف ىمكَح :هعرد ةدييسرفت ؟فعجر

9 0009 

 بحادص َعَفَنَأو :بوكحرم ىَيشأ كع بكار قرأ ةيرأ تلقف

 نا ىلا سانلا ضعب بهذ توبكنعلا نيب نم نضواو اولخداف ميعُد اذا نكلو ىلاعت 0 ركل
 نيبل نويبلا نهوا ناو لوقي ىلاعت ها نال نارقلا صن فالخ ىلا ىدوي طارفالا !اذه مب 24

 هنم نهوأ نيبلا ١!نش ىريرخل لعج دقو هنم نغوأ تييرالادنا كعيلدي |ذهو توبكنعلا

 اصناو قّئاقحلل هب ىصقب ال رثنلاو مظنلا ى هيبشتلا طارفا نال كلذب منوي نا قيني دلو

 مب قاضو ىلاعت هلوق هنمو هقلخو ةردص ىا هعرذ ةعسوتب كلذ لتم سقتعا نم منوي ٠١ كيج 211

 نوداكي الو هّيبطا ءىن لكو محلا بياطم نيعلا باتك ىف ىرتقي ام بياطمو اًعرذ
 ىمعالا لاقو بيطم حم ىف ٌتاسحلا نعو ةباطمو باطَم ةسحاوف اودرفا ناو نودرْفَي

 بياطم ىنم لقت الو روزجلل بياطا نم نالف انعطا نيكسلا نبا نعو اهل دحاو ذل
 بحار ىعزا ديرا روز بياطاو رقلا بياطم ىنم انعطأ لاقيو يلعت لاق روزا

 حربا هلصاو ةرشخلاو ربكلا ىهزلا .يرصم رضا عم يحاص جيناو ثركرم نشا لك
 نذلف ىهز مملوقو هنم لاعتفا ءاهدزالاو ناينلا جرلا نهزو بارسلا هاهز هنمو زهلاو

 تاوخا نم بارغلا ىنم ىفزأ هلوقو هسفنب باجعالا هأاهز ةأنعم ناح ل اذا |اذحب

 كغ ليثفي, نا نايقلا نال ذام ايعيم, الك نا ىف متم هشأ وشر يلا تاح 0

 ىا وهزم وهو لجرلا مز دقو رخلاو ربكلا وهزلا ىرهوجل نعو لوعفم لا نود لعافلا
 عيب ناك ناو هي .لوعنملا ليمع كح. كلوب نويكتي ل فرحا ترعللو لا ت2

 هنم ترما اذاف اههابشاو ةقانلاو ةاشلا نيدو رمالاب ىنُمو لجرلا هزت علوق لثم لعافلا
 رمات اهتاف هنم ترما اذا كنال هلعاف مني م لعف لك نمرمالا كلذكو لجر اي ةْزَمل تلق
 مقيل كلوقك مدللاب الا نوكي ال بئاغلا رماو هب عقوي نا هبطاخت ىذلا ريغ ليصفلا ىف
 ءاهزا ام ملوق هنمو ربكت ىأ اوهز وهزي اهز سيرد ني افاخح ىرخا ةغل هيفو ديز

 بحارلاب ىريرتل ىعو يعتنا هنم بهن ذل هلعاف مسي م ام نذل ىشز نم |ذه سيلو ال

 كلذك العج اههلكا اودارا اذاو قاوسالا ىف !ذكف هيلع هنوعضي منال رقلا بوحرملابو ابللا

 0 زعش هلوق ىلا ىرذ الا اضيبا

 مّدألا َمُعِنَو ماعطلا منك ْةَرمَت ىلع اَدْيَز َتْبَكَرَو

0 

001 

 او قو



 كن 078 كل

 ات هيف جوي فلخ ال 000 انْلَأَس اّمَع ٍباوُجملِب انفشآف

 م ا

 : ءاشحألا مرْط ؛ نأ الا ,ٌتططخ اهِتّدْحَب ِنْبآ كنعو ؛« تطقس

 لاقف 0 يا ؛ َىاوْنَم مركأن , اشقلا ىلا وَطْصُم

216-02 

 2 « مر صق ,طاطتشإلا نع تيفاحجتو , طارتشإلا ف تفصنا دقل

 اس ل سس سس يآ اس ل 2

 لا: قست امك :نلقنتو + قتبت امب رفطتل يبرم ىلا

 يملا كل نايرح ر ةورلا قل تيروم نافا ةلسملا ةلهاانلا نيل قاعي تاركلاب انقماف
 صنلاب انهاف نيملا ىنأ نامرحو ةجوزلا ىذا ثيروت نبث ىأ ضن وهف لكتشم انهاه

 ([,.191///| فقاولل برضي لثم نطقس ريبخل ىلع غلوق ىطقس اهب ريبخل ىلع 0
 م ىلع عالطالاو معلا نع تارابع لعج عوقولاو روتعلاو طوقسلاو اهب ماعلا رئارسلا ىلع
 : نيسحل قدزرفلا هب لثصتو برعلا ءامكح نم ناكر ىنج نب كلامل لثملا !ذه نا لاقي رمالا

 1 نيسح هلأسو زاجتلا ديري وهو هيقلو قارعلا ديري نيسح لبقا نيح امعنم هدا قر كع نب
 كعم سانلا بولق نطقس ريبشل عع قدؤرفلا لاقف كء ارو امرهلا لاقو ةفوكلا لها نع

 لق اوضفقما تآو مشاعم ىلع رد ام هنوطوحي عتنسلا نع وغل نيدلاو ةيمأ ىنب عم غفايساو
 /0 نشنيو ىقلدص هيلع ها ناوضر نيسكل لاقف ءامنلا نم لزني رمالاو ممم ١ ن نونايولا

 رعش ىدسالا ةعيبرل
 ريبتلل َكَع نْمَقَو اَهَل لق اهيبأ ْنَع لْياَسَتِةْياَسَو 5
 ٍروَسَتلا َنِم ُناَنَعْمَقْلا ِهْيَلَع  َتَلاَمَو لطَأ دق ِكاَبَأ تأ, 4 للم
 7 عيل ,اضعالا ضعب ىفو هجولا ناليخ ىف رظني ىذلا وه ىزاكلو نطبه ىزاخل ىلع معلوف هلثمو
 " ماع وه هانعم اهتدجب نبا قذاكل ليلدلل ملوق تططح اهتدجب نبا دنعو نهكنيل

 ىا كرما ةدجبب ماع وهو هيلع ىا كلذ ةدجب ةدنع لوقيو ضرالا ىلا ةعجار ءاهلاو اهب
 0 ف تيتو دبب ماقا ىإ ناكملابانجب ىواذوخأم وهو فوباحا ندع هما كبت امو هنقيقحب

 [,.#07: 1214 لبق ةئاح اهتدجي نبا انا اولاق اذاف بارتلا ةدهجلا ليقو عشوملا كلذ ملع عضومب ماقا نم
 رعش ريهز نب بعك لاق ءابرلل ىف هلصاو اهبارت نم قولخت انا

 م َدَحْيَصلا َراَممَسا اذار اَهّنلا َنْقَو َهَبِيَِي ٌداَكَي اَهِتَدْب نبأ اهيف

 نمتلا رك لست ,ءايرال نضاو.هتقرحاو هتباصا .سمقلا .هتدقجو نلمتلا نيم“ سيملا
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 اذإف ءاهينتوان مث «رمار ريت نيمو بيف «مارملا ىف تدع
 مظن ءاهيف برتكملا

 هيِيَس ىم هَل اف تاكد اف ىذا ُميِقَعلا ملاعلا اهي

 هيِقت لَك راحو ىنان لَك اهنع ٌداح ِهّيِضَم ىف انيثأ

 هيجل سوو و

 56 3 ا ا 0 1 2 تو

 ايم نلق ام ىنعي اًيش بلط اذا موري مار نم ّئهم ردصم مارملاو دحاو دعبو دعبا ماركا

 وبا :رحذ برعلا لاثما نم |ذه مار ريغ نم ةيمر ٌبرف ابيرغ ايش نيلط امو |نيعب

 رعش لاق قدصيب دق بوذكلا نأ ملوق دعا يدع

 ميال ديَّشلل يعلم مهب ىَفَس ٍرْدَعلا ِتاَذ َمْوَي ٍَثَمَر

 ماَررْهَع نِمِةَّيْمَر تّبَرَو ىّلق ةاَصَح ِْبَسَأ اَهَل تلف

 اذه ناف مار ريغ نم ةيمر نوكست نا ال يخت ريار نم تلصح ةبيصم ةيمر ٌبر هانعمو
 كلذو هنامز لها ىرأ ناكر ّىرقنملا توغي دبع نب مكحلل كلذ لاق نم لاو طق .نوكي دل

 مت اقوْخَت عجري ناكو هنكيي ملف امايا اهديص مارف بغبغلا ىلع ةاهم ٌنحبدي نأ ردن هنا
 نب نيصقل هل لاقف اهحبذا م نا سفن لتاق ىاف نوعناص متنا ام لاقف هموق ىلا جرخ

 ىزعلاو نذللاو لل لاق كسفن لتقت الو لبالا نم ارششع اهناكم جد ىحا اي ةوخا توغيب نبع

 كدفرأ كعم يلمح! ىبا اي مكتلل نب ب معطملا هنبأ هل لاقف ةرفانلا كرتاو ةرثاع مظا دل

 اذاو اقلطناف هلمح ىتح هنبا هب لاز اضض ٍلتف ٍنابج ٍلِمو شعر نم لمح ام هوبا هل لاقف

 ةتلاتلا نضرع املف اهاطخاف اهامرف ىرخاأ هب ترم مث اهأطخاف مكن اهامرف ةاهمب اهه

 ريخ نم ةيمر تراووبا لاقف اهتلطسي لف .اهامرد ءاططاف وغلا ىطعلا ت0
 هيبأ نم اخا ىلخو تام ىعي حلا خا نع تام ىمرلا نم ةرم ىيفختلاب ةيمرلا مار

 نال بسنلا تابثا جالا رحذ ةدئاف ىقيرشلا لاق ثرالا عناوم نم عنام هيف سيلو هّماو

 نال ركل رحذ ةدئافو ناثراوتي ال نينيد لها نا مسملا رحذ ةدئافو نري ذل ئنجالا

 ىتنح هيلع هبنت نم انخايشا نم نيقل ايف قتلا رحذ ةساف اماو ركل ترب ا سيعلا عم

 نم زرعلا ىهو ةفيطل هندئاف لاقف ىراسحلاب فرغ قىيللا سامعلا وبا هيقفلا هبا ىات لح

 !نهل تلككني تراونلا نتابجوم نأ داراف هيلو ترب ال نعلا لتاق نذل نعلا لتاق

 هدوجو دنع نُملاو نلولا مدع دنع عبرلا وه اهضرف ءهاخا تري ال !ذه عمو ثراولا
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 ل من8 - /ا

 لوغأو , هسوردو معلا ضارقنال لك «تاقثآ رفد ن ب 2« تافآ

 ن0 لم سنن

 اي تساا ا ا ذاك كاوا ثَلقف 0 0

 حسبو 5-001

 ةوزاتما اف 010 ملنأ 5 دقل م هيبأب كر ادت

 /ما6 ه الو اوسخ «رباخما رابخأ اهل طش ,سراوّدلا مالْعَألا ِنَع

 ام لاقف ؛اهيف 2 علف « اهيذرأ لع ءرباقملا ن اكساس ب

 بط نالف لاقب قذاحلل بيبطلا مفلاب ٌنطلا اًبط ميربتلا ىعم ىف ردصم وه ىنج
 ل لكبفا رهف هل قبني ال ام ارمجا ىا كاتفا تاتقا رهد نمالو .هب ملاع ىا اذكب
 اذا هتاف لاقي قبسلا وهو توفلا نم نوكي نا زوبججبو ةمركل هب توفي ام لعف هناك نوفلا

 اذ ردت نم راقبا نرد ءىثلا ىلإ قيشلا وهو توفلا' نم لاعتفا تاينقالا ئرهودل لاق هقيس
 ةرمأ نود ءىت لحي ال ىا هيلع ناتفي د نالفو هب هتاف ىأ !ذكر ماب هيلع ٍتاتفا لوقت

 نيعلا زويعم نم لعتقا وه تأتقا ليق ىقتنا هتانب رما ىف هيلع ناتغُي كّثمأ نيدحل ىو
 ىهوات سيل انهاه ىنعملاو كلطاب هيلع لاق اذا هيلع تآتفاو هيأرب نبتسا اذا ىآتفا لاقي
 كيلع لاق اذا ىلع ل ذلف تاتقا لوقت اضيا ىرهوكل نعو ىلام ىلتاو ىرمأ سسفأ رهد ف

 م ديز وباو ورع وبا :ركذ ازومهم عم فرال !نهو هب ليتساو درفنا ىأ هيرب ناتفاو لطابلا

 قيوسلا تذا تذاح اولاق اكزومعمب سيل ام اوزمه اونوكي نا اما ولخي كاف مهريغو نيكسلا نبأو
 رادار مارقنال ىعتنا توفلا ريغ نم ةهكلا ءذه لصا نوكي وا تيملا تأترو خلاب أَبو
 نسرد نم نوكي نأو ةأرق ىا باتكلا سرد ىنم نوكي نا لحب هسوردو هلوق هسوردو

 ىلع افطع ناك ناو ليال ىنعمب ناك معلا هلوق ىلع افطع ناك ناف اهتبرخ ىا رادلا ميرلا
 نإ ةتتغلا روهظ وهو مولا نم ترهظ ىا تمجحن ةثداح, ىاو . ىاثلا ىعم ناك ضارقنالا
 00 ل الهنلا ءالعلا حي سرادلا مادلغاب ا «ةبحص و | تالعبتساو نيف ىا نوّشتعا
 ةهيدقلا تامالعلا ىا سراودلا مالعالا نع اوزاتما امو لايجلل ىنعمب مالعالا نم ةلوقنم
 نم قيرطلا ىف بصني ا ليق مث ةمالعلا وهو لع عمج لسصالا ىف مالعالاو تسردنا ىلا
 ماعلا اوّسو اهغنيب عمال ىعملل مع اضيا ةيارللو ليجلو مع هب ىدتهيل اهريغو ةرامتأ
 "م ربح اهدحاو ءاياعلا رابحالا رباصلا رابحا ءهيبشتلا ىلع الع رركذملا دّيسلاو روهقم ا
 ىف تدعباام دادملا ىا ربل نم فرظ ةاودلا وهو ربحلا عج رباحلاو رسكلاو متفلاب



 كك

 ثلا  هّلَبِب ٌعِجَرَت ال ىو «راهثألا ىلا ىوْلَد ىلْذأ ءراهّتلا !

 َنِي سفنلا تفْعضو ؛ بورُعلل نس تعص نأ ىلا , ةّلُغ عفن

 رعي 00 محق تيتو 6 د جيتك تح م |(,

 نم هيف انآ 8 قدكش اذ 0 ةانيعو 5 ده 2
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 ديت الر دم هَتكَئاحخ
 لجأ اكتافا د كداعتت نك ىذا .كناح د « ٠

 ٍشْيَعل قوأت ام ِهللاو لاقف ءايِساوُم اَنوَعوا ءايسآ اًّبَط نِم

 ىقاديملا لاق نيعلاو عوبنيلا لثم ةّدلم هل ىذلا ءآملا ّنِعلاو ّيِع نم ضرب اذه لثملا فو. 1
 ىطعي ىنمل لثملا اذه برضي هل عاطقنا ال مئادلا ءآملا ّنِعلاو ليلقلا ضاربلاو ضربلا

 ىا هلام نم هل ضربو غلبت ليلقلاب ضربتو هفشرت ءاملا ضّربت هنمو ىهنتنا ريتك م ذليلق
 ىا راهنلا كلذ ةباح تدل ضو وهو ضرابلا نم ةلئماو ةاقلق ا 2 اللا
 نأ هلصأو زاجم وه راهنالا ىل ١ ىولد ىلدا الثم بهذ مث مغم موي ىف كلذ ليق هلوط

 ف راد نم 1 مهنم لك نخاي ىتح مهعالد نول ديو ريبلا 0 نوعمجي اوناك ةعامجل /0

 كريغ بّبستي امك ليصقلا ىلا بّيست ىا ءالدلا ىف كولد ٍلدأ لاقيو'هنم هل ذاتي " 4(
 تيكتلا نبا لاق ءىعي ىأ هلي الو هلهب انياب لق نال انا ارت ىق قداب ىا ةليب
 ةَودتلا اهلصاو ءابلا رسكب ةآبب ىوريو ريثلو للَبلا نم ةلبلاو لذلهتسالاو حرفلا نم ةلهلاف
 ةراح ىا ىّرح دبكب . بعتلا نم ىا بوغللا نم اهب اهعقنو شطعلا هلعلا ةلغ عقن

 نكساو كرت ىاروكار ظهر ٌنفاو ىقطعو ناشطعك نارح تينأت ىرحو نزخلو عوجلل نم ام

 هيفا ان( ناعمدت نأ ٍنالمعت هانيعو جرلل دوكرلاو بوبهلا لصاو  فقأو ىرجا دارا

 ارش هامر ودعلا ىلع ءاعدلا قا لوف 1 عودل ىف لتم بئذلا ءاد ببدل ءاد نم و1 مآ

 الخ اذا ىوخ نم ردصم ىَوَتْل بيذملا ىوتلو بئذلا نم عوجا لتملا ىف لاقيو بئذلا
 نم ىذالا ذم ءاحرتلا كتاحزب كغ .عرلل_ نريع  ىرذل ةباسا, لاقي ماعطل

 نبا لاق ءاحربلا هنباصا حل ديدشلا مومسصلل لاقيو ناسنالا نم نهإل عولب وهو جيربتلا 6



 ا
 9 ب م 9

 بوصيو « هيهانت ناسلب ؛هيِهاط ىلع ىنَثُي وهف رفعزملا نوللا

 ةوهشلا ىدرشأفلا ,هيف بلقلا َةَبَح ٍحقتولو هيِرَتْشُم ضار

 0 حلاو تي يع ا هناطام لزا دع علا ينس او“ اهناطيأب

 , دارثلا ٍلْيَق ىلا ىُلِسوُي حجو ال ء ٍتَص ني َلَقدأو « ٍتَش

 ىج ةقرح عم , باهذلا لع ىفواطت م 101 الو ؛ ةاردزإلا ةذلو

 وسهل

 ىلع 2, ةتروضو يتقسلاو , هقروسو مرقلا نا 0

 كلذ ةباك ُلرأ مف « ضربب درولا نم َعَنَتْقَأو : نضل لع َعِصْنَأ ن

 ةرمخل نيدشلا وهوإ اق رمحا مثلوق ردصم ء مونقلا قيقعلا دونقو ءونقو هتفاطل لمكأو فقيصلا
 ىنبللا ناف خوبطملا نبللا انهاه دارملاو ريغو معلا متن اذا نبللا أبللا زرب دق ابل هنلابقو

 /.,نم وه ليقو صلاشل يهذلا وف زيربالا رفصالا زيربالاك رفصأ |نماح ريصبب يط اذا

 عمجللو هخيطي ىا محلا وهطي ى ىذلا وه ىاطلا هيفانت ناسلب هيفاط ىلع ىتي روزا
 لوقيب مكحم ىا وهطم رمأ هنمو جِضْنم نبي نم ملا ةاَهَط لَو ”*“سيقلا ٌئرما لاق ةاهط
 ناشل هل نعتبر [ نآو هخباط كفا نسرتعلل ىثي هناك هخيط ةدردلو سم ليم ايلا |نه

 لال ناسلب مالكلا ىّهبي !ذهو ناسللا ماقم هل ماق ةعنصلا ىف هتدوجو نسل ىف هلامكف

 /ه / 1 رعش رعاشلا لاق

 ِناَمَب ٍناَنِل نم غلْبَأ رخشلل قىّئدلَق ىلا كين َناَسِلَو
 ةعطقلا ءىقلا نم ةّيَكلو كلذ وهو هترهس ليقو هواأديوس بلقلا ةبح هيف بلقلا ةبح دقن ولو

 ىا ىنتقياسا اهناطلس ىلإ ةهعلا ىنتيلساو لبخل وهو نطش عمج ناطشالا اهناطشاب هنم
 ماللاب وهف ةكلهلل ةيلاسا مهلوق اماو ىنعمب هيلا هتيأسو طاّيتمل ىلا بوثلا نهلسا لوقت ىنتيأس
 مب نم كيب ذوعن لاقي شكطعلا ىه ةهعلا لبقو ءىق لك ء ءاهتشا ليقو ىبللا ةوهش ةهعلاو ريغ دل
 زاجم اههالك اهيلاوؤا اهطّلست ىلا ىا اهناطلس ىلا ةلوقو ةبزعلاو نشطعلا نم ىا ةمبالاو ةهعلا
 017717401212 ورافواذا:هنال ّيَض نم زيحا اولاقتلما ناهفصالا:ةزج لاق ٌبض نم ريحا تيقبف
 لير كي ميسا اضيا لاقبو هب هفرعيل ةدو هب هقرعيل ارجع هرج ىلع عضي هنأ ليقو هيلا دتهي مف ريحت

 كتلعلا تاكرذاب دجولا ىلصوي دجو ال اضيا ةريحلاب فسوي ٌٍبسلا لم ةّباد لرولاو
 مىا مر لأ _نادح هتعلب اذا ءىقلا تدرز نم عالتبالا داردزالا داردزالا داردزالا ةّنلو قغلا

 6 7 ليلقلا ع 0 ضرب ار ضربب اظر , مخل راعغسدو مهلا ةوهش لصالا 3 مرقلاو ةوهشلا ىنلح
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 مالو الإ

 ب تاه د دناأد ذإ غش دنا هقتخأ اما

 سيق تملا تيس للا تاس ب

 ل 9و هن م -

 حييصل ايّدصَتم ف اوتسالا ضعت ىلا « قارشإلا تفو توالغ

 0 نحوي 3 اهب ت تطل « 6 0

 ةح_ىرهوذل نعو ةلابد ا ةكوشلاب نوكي عسللا نال !ذه ىلع ىريرحل لاهنسا رغاظو
 ىا ةقملا لهاب طلاخ 00 ضوع ءاهلاو ىمُح وا ومع هلصاو اهّرضو اهم برقعلا
 هليمو تدل قه: نزع لاقي لباةعوقو داوي لا تطاسلا لع كاعد اذه كل ايا 3 ةيحلا
 الو فايا دو ,كابا الو كل هبل ىدابازوزيغلا قعر كلذ هنما اهو كما كذلك و كل ٌمادل
 هل نا النمو با هلا نما لاقي ويح ظفللا فو ةلاح ال ىنعملا ىف ءاعد كلذ 2
 ما تان نسل ,ىا يزعل تع نمر ف ران دبع كل ما ال ةيهلا وبا لاق كل م دلتا ولاا
 امب نيقحال الو نيدومصب اوسيل برعلا دنع ءامالا ىأب نال جب بسلا م !نهو ةرح

 ىح اميه ةهتشلا نم هل كرتي ملف كل ابا ال لاق اذا أف راركل ءانبا نم مهريغ هب قحاب
 يبزكلا وهو هرذ عج ناهرتلا ناهرتلا اخا اي ىيقنتنا ريرضلا نيعس ىلا نع |ذغ عيمج

 قرطلا تاهرحلا مسالا ,لاق' يدكلاب ءاج اذ! هردلاب ,ءاج هدمو تيللا نع طيلغقلاو
 ليقف لطابلا ىف ريعتسا مث بّرعم ٌسراف ةهّرت دحاولا اهنع بّكشتت ةدال ريغ راغصلا
 نونلوعتي اف ابببم ةادج ايقرز :لاظايل راما نكن عر ٌيامتلا تاهّرتلاو ٌسياسُبلا تاهّرتلا

 اذاو ثّدمملا ئيفلا ساوسو ىجنو زواقملا نونعي بسابسلا بلق ىو سباسبلا تاهت
 اهلك ٠ اهل ان ةعيدضم (لدح «دخلر توك هلع نافتالا لاب لذمم نرايزلا 1
 رذنلا يمنلا لصاو تام أذا هبك ضق ني ناعشم ور [ىدناؤأ كتماؤا هيك ليللا ضق

 هروغ مَع وأ افحأ ىأ روغو ءاضق هناكف تام اذاف ناسنالا قنع 3 و نوم لا ناكف

 ع قبطلا 0 أاعوضوم هنوك ىأ هفيقصت ضخما عضوم ا وغو روغلا 8 هلخدا اذأ اري اريوغت رك

 هجقط نترك نيم :3 نمل هيف :قفنكي :ىئذلاعوملا:ىيصملا هفيصم هيلا .لسحلاو ان



 0 يا | 1 0 2

 و ه -وع

 همت فعمل َلُمأَت هُفَمأو 2027 7 ةنيكادم

 000 "نص داكن روس الر !ينز لم جزز اا انتت

 ل ا سم ندع

 حور ىلإ ه1( ترللا  كفعو نم ىدكقمور] 2 لعطكلا ىَوصْقب نرفظأ

 م 0 5 00 نشيك#و تدك“ سدا وخشب 5 0 5

 "8 طبتم و 01 قيرط ىف نأ د ؛ قير 0 1

 ا ِفْيَشلا صحي أن فحل سلا هايل ب
 ضارعأ ضرع , مشتكلا ضابقنا َضَبَقناَك ”اجاخلا ليلا ىف

 تح ؛هعابط ْلوُرُح ىطَقْحَأو ؛ هعانتماب انَط ُتْوُسف « مْدَسلا
 ٠ تاحكل نم َنيَبَمْف ؛ مالملا هيج هعَّسْلَأو « مالكا ى هل ظلم تدك

 نر ردم ]فاح نم الد دل ني مالكلا ىف اديدح ىا ابضع
 جرلا بيغ جر و فيزلا اهتم جرخا اهدقتناو مهاردلا دقن دقتنملا لّمات لوعفملا
 ايسق سايقلاو لصالا يلع ءاج ىصقالا تينات ىوصقلا بلطلا ىوصقب _ نللاب ملكتلا
 م مد نعنلا ىأ طال ركمي برسلا لش نقولا بركلا نقو ىنم ايندح

 لاهقسا ى نغ 00 انه قير ىعللا ١ ,مناكموا هلا نع 0 ىا ساد 0 ,داداعلا

 سىقو كيسا اًيهح ان 00 نع 0-2 نارغلاو 0 ىأ م ل

 نم لول ىفو ةمتكل نم نابضغلاو ٌىَقسمل ىا متهسلا ضايقنا بغسلا حرب اننطرحسم انهيأ ىورب

 ال ضارعأ ملم مش ا نسل ىنيذلا مثو لجرلا متح هنمو بضغلا ليقو ل

 ديرد نبا لاق معا اذا ماعطلا نم لجرلاو نبللا نم ليصفلا متب ةمقلا وذ متبلا متبلا
 رماعتلط نم هوا 00 نأ ىاعي مالا ,صوصخت وهو ليلخل لاقو ا مئاهبلل متبلا

 كل ذكو ةيمكلو بضغلا ةظيففل هعابط ريغت ىئبضغا كا هعابط لووح ىظفحاو ماد

 ىا هعسلا مالملا ةمحب هعسلاو بضغف هتيضغا ىا ظفتحاف هتظفحا دقو رسكلاب ةظمفل

 !اماآطخا دقف برقعلا ةكوش اهلعج نمو اهريغو برقعلا نم ملا لصالا ىف ةمئلو هّضعا
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 ا

 كح رسل كك

 مف «بابخألا ّحَصب ّيَمو «بابلا ِنَع َدِرط بص قرأ الو «بايرلا
 9و هّهودم فد

 0 ' ىو 000 ف نجي كت نيرا ص

 قح ؛ ويسرا د م تن

 سرع لَعَل ىسفت ىف ثلقف « ٌعِشاح ٌتوَص هل , عراف تالا

 : نالتع هينا تستمد ركأ جال لكل نأ ةقاوعلا

 هيشمو 2ٌلِيَللا ٌهَنَجأ ٌبيرع لاقف ؛ نآلا قراطلا نم ثْلقو
 لاف ا مي 0 ا و , ُلْيَسلا

 0 تا 0 , م ا مع هكرماسم ّنأ

 هّتّدعَص رهذلا ىح حف صْخَت ٌلَخَّدف ؛ مالسب اهولخدأ تّلقو

 مث , ٍبْوَع يب ناّيبو ؛ بضع ناسلب يَنخ ءهَكَدْوُيرْطَقلا َلْلَيو

 لبالا ىماوه هنمو ءىث هينثي ا بهذ اذا ٌليسلا ىه لاقي بابرلا ةيماه هيف ام ىطغي
 نوكي دق باعلا نود قلعتملا بالا بايرلاو نيهذ ىإ اهفوجو نع ته تلا ىو

 اذه هقوف لب ٌبص قرا و تقرا ديري ردصملا ىلع بوصنم وف بص قرا الو نماد اذا
 ضضمل مهضارعاب ىلتبا ىا بايحالا ٌنصب ىنمو بارغلا ءأدتغا الو تودغ هلوق لثم
 ىرخلاب غل هيفور ىزعجوا اذا اضاصما مردلا ىشما) نم ةييشملا حرا رشا( 17
 هّنجا فجل قابطأ ضامتإلا لصا ىتلقم تضمنا الو مسالا اهفرعي مو .حربل ىشم
 ناوتعلا هناوتعار , لظاوب يلع لك نأ ليلا هيلع ٌيديالك (لاعت هلوق هيمو ءافحا ىلا

 معن هترهاسمو ةفيعتلا رسكلاب سرظلا ةسرط رسب بانكلا رهظ ىلع بتكي ام

 عمجلاو سّوب مويو معُث موي لاقي سوبلا فالخ وهو ميعنلا نم لعق وهو نيعلا ةرق معُتلا
 ةماقلا اهب هبشتو ةانقلا لصالا ىف ةدعصلا هتدعص رهدلا ىنح ىرهوجلا نع لمع

 عطاقلا قيسلا بيفعلاو .هعطق !ذإ ابشع هبظع# نم. عطاق ,ىا بضع. ناسلبإا ,.ةقتنفلا
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 لارا

 ب قرن د 74

 اك لع اؤكحلو راب يدابصألا ا ىدقو
 اهيدل بونذلا 0 يبا ترس قئارش

 ن مررر اص ران

 اهيقَرط نع تبع ذم ؟ىلش قرط قار ام

 6 ةركف « عومهلاب ةلماذل كنداوا , عومّذلاب هانيع تقرورغا مث
 , لحتسملا هداشنإ َعطَقف ءاهقكفكي نأ كلي ل :اييرتسي نأ ب ند ع 0و9

 ؛ لَو عادولا ىف جو

 06 2 ا 0
 ةيضوفلا رشح ديل( ةماعلا

 ةّيماه :بابلبل ةكاح دَكّيَل تاذ ُتْقِرَأ لاق ماتم نب ثراه َرْبْخأ

 /, سقنلا نيعصت هيلغو أ ءاكبلاب ٌصَع اذ هني سلا ا

 ايدعتم هقعل انو فقونو اكلت اذإ لجرلا علت لاقيو ةسبدل لثم : سلا ةارتعا هدي درو
 ريتك هيف مكئاستو نر مالك ىف كلذ 1 للتو لآل ىفانلف اهكانغو هيلع قابض

 هدنأ أ لوسر لاق ةريرغ ىلا ني دح قود اهيل بونذلا طح غبأ نرس قلاوف

 ع هلل ةتولو ويك هونذ نما جرش ل | مو توري مف تيبلا |ذه حج نم معلم

 /0 هانيع اهب نلاس ىا عومدلاب هانيع تقرورغا جورسل ريمفلاو اهيبناج نع ىا اهيفرط
 ءاملا عم نم نذلّيَسلا عومملا عوملاب هعمادم ننذاو قرغ ىنم لاعيعفأ وهو انقرغ 1

 كلهم مو هنايرج ىا هقحر يدتسأ عمدلا نحوتسا اهتكونسي نافركما لاش ااذإ

 < ةعيسو هنك اذا هفكفك انهفككيا نأ

 ةرشع ةسما# ةماقملا حرش

 آ/ قآل قرافإر امك انيلعا هنا نضرفا لاقت ن صضئارغلا: مع نم اهيف امل كلذب تيقن ةيصرفلا
 معي ىذلا ٌرفلاو ضرافلاو ضصئارف تيراوملا ةمسقب معلا ىهديو ةضيرفلا مسالاو بجوأ

 5 بابلل بابل :كلاح نزالو مثلا نم نلوتي رهسلا قرالا نقرأ ضئارفلا

 هنال ليللا دادوسا انهاه لنيري هب طغت اذ | هبوثب نيلجتو هبا لقشي ىذلا بوتلا لصالا



00 -- 
 ما 62

 مُكَفِورَعَم لج ْلَج ءالكو هلل اشاح لاقف ؛ٍتوقعي سْفَم ىف ٌةَجاَح ١

 د ا ؛ كانْدَمأ بيضا « كاند 5 " لق اجو

20 

 5 ل

 ا اذا بوقرع هل لاقف ايم هلسي:هل جاةانا قيلاعلا ندى
 اقر ريصت ىتح اهعد لاق ىدلبأ اهف (َكَبَريصت يح اهعد لاقف ةكعلل هانأ ْنعَلْطَأ اف
 اف اًرمج ريصن ىتح اهعد لاق تيطرأ اهف اًيطر ٌريصت ىتح اهعد لاقف هاتا تعزأ ايف
 فل ىف ,برعلا دلتُم راصف اني اهنم هاخأ طعي و داي اهّرَخ بوقرع اهبلإ نسمع ترمجأ
 2 4107100 نينا عدا. رضاع 4 رار 25 1/2 رعشأ ىثعالا لاق هيفو

 برثعب ةاحأ بوُقْرَع َنيعاوَم هيج كْنِم ىلا َناَحَو ٌتدَعَو /

 رتررمد اراتنم هم, يضلل الرا رعش  ريغز نب بعك لاقو
 لفل ابا د اهْديِعاَوَم امو دلتَم اهل بوقزع َديعاَوَم نناك

 كرد نس ا اش هل كي لم طل فنى هاك تلا
 سىحاو باب نم اولخدي الو باوبألا ىلع اوقرفتي نا مثرمأ نيح هينب ىلع ىيعلا ةيّشَح

 82104 هرود 3 ىلاعت لاق قلثل لامكو لامجمل ةياغ. ىف اوناكم هنال 0/1

 اشاح اهاضق بوقعي سفن ىف ةجاح ذلِإ ءىت نم نأ نم نع قي ناك ام مهوبأ رم

 فورح نم يو نِيز اهاح موقلا ءاسأ لاقي ءاننعسلا باب ف ةيؤنتلا كيف ةاكم اهاح هن 37 11
 نلق كناك ةفاضإلا ىلع سأ ماك دوعسم نبأ ةارق هنمو ةءاربلاو هيزنتلا ه عضوم نعشوف زل

 ىلع ليلدلاو نايبلل هيف ماللا نأ ىلع نيزل اًّيقس كلوقونف مه اشاح أرق نمو ها ةءارب

 ٌشاَح ورم ىنا ةءارقو نيوتثلاب ه انئاح لاهلا ىأ ةءارق ردسم ا ٌلزنم اهاح ليزنت |/
 اههدعب عقو كلذلف نالعف انه اهاحو شاح نأ 3 نبأ لاكر ةريخالا قلالا ىذحب

 لجلا نم مم ىأ 06 ىزرطملا لاق قورعم لكم كفورعم ومس ىأ 1 ندلاَف كح

 مولا كاجو هب داري نأ لمقكو هعمبأ مو هدب هدجأ م امم اذهو قابسلا ليخ نم لوألا وهو
 نا نيبدلا نِم انزاج ا كاند كاثذ امك اثنف لاخل رة علال دل لوعفم ا كربف اهنمصك نأ

 مساب لوألا لعفلا ةيمسمت نم !ذهو ىزاجم عنصت امك ىأ نآدت نييدت 0 ىنم هلصاو 0 1

 ةريودلا هب ميقوع ام لثمب اوبقاعق بقاع ن 9 ىلاعت هلوقك قابطلاو ةجوازملل قاثلا م.10
 نيزشل نوص انه دارملاو رامأل توص رخآ قيهشلا هناسل معلي قيهقلاو رادلا ريغصت ىه
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 ب غلو 787

 0 ا يمل
 ة>-يعب 4 ةلحرل مشرف نب ال دازلاو

 ةديِدَشلا دنع نوعدب طقشر 0 4 مانأو

 هكديدج دايأ 58 ميهوسي لك مركيدبأ

2 6 5 

 0 ةَديِفُملا تالضلا لش تالصاو مكحارو /2

 ريل املا ةللسيِضز نودفرت ام ىواطم 4 ىيغيو
 1 "صرت “ ةديج ىنرك نسيفنت ىّبقعو رجا ىو

 ارك م نوبل ا
2 7 

- 2 2 

 0 انْنَحْرَأ :دَسألا ُهبْسُي َلْبَشلا انْيأَر امه مام نب ثراخل لاق

 " ايدو , هقيورأ ارَشَن ركشب عنصلا الباقت , حلولا اندوزو ٌدلاولا

 كبح ةلحولا دلع ,قالطنإلا ىلع اسزع اكو ,هقتيد هب
 تيقب وأ ( بوقوع ة>ع انت>ع تهاض له رمدشلا كلف , قاطتلا مهر ظل 1 5 2 د أ 0 0. هو 9

 دكلرلا دلع ىلاةرج زر ر "ذم قرنت قا ققلا نم ىلمت اماظعلا ةنيدق نم اظفولو
 انهاه ةياورلاو ةديرت ىذلا هجولا مضلابو انتلحر نند لاقي لاحترالا رسكلاب ةلحرلا

 /0 ةرما نم تّدشت ام ىا لمت سا عج لاقي تالملا لمت تالصاو مكحارو ريكا
 ىوطم عمج ىواطملا ىواطم ف تالصاو لوعفم لمهتو ةرما نم عقجا ام ىأ هلمت قرفو

 ىف هلوقو هنطاب بوثلا ىوطمو بوثلا قل اذا ىوطي ىوط نم ناكم وأ ىهم ردصم وشو
 انيطعا ىا انلحراأ هراعشا ىنعي ركف ٌجانن كو 0 0 ة ىف ىا ىواطم

 لوقتو واولا نم ضوع اهيف ءاهلاو ليعلا ككل : ىف ةيدلا هقح ىا هنيد ةلحارلا

 72 تلق هنم ترما اذاو هتيد ٌنذخا اذا تيدثاو هنيد ع اذا ٌةَّيد هيدأ لينقلا نيدو

 رازإ قاطنلا قاطنلا كبح ةلحرلل !دقعو انذلف اود ةعامجلو انلف ايد ىيدثاللو انلف ِد ليلا
 رازا وا لبح نموه هب ني ام وهو كاّبح عج كيل مك هيفر ةازلا هسيلنا نداح م 1

 د باهذلل ًاّيهت اذإ قاطنلا كبح نالف دقع ليق مث اههلصا !ذه هريفو
 قي ذل ر دعي بردك ناك ىدوهب ربيخ نم لجر بوقرع بوقرع ةدع ةيانكلا ةقييرط

 // ىلا لاقيف أل ف لكما هب برش برغي ىكحاس نم لجووه قاهنسالا زج لاق 47. 6

 لجروف ىلكلا ىنبا لاق بوقرع نيعاوم ىلدل باب ىفةةديبع ىأ لاثمأ قو بوقرع نم نك 070 1/1



 اها

 ءزاردلل بشععلاك اناس تّلصأو :زاريلا لطَملا ٌضوهُت ضهَنْف |

 مظن «لوقي َحَشْنَأَو
 ةدسيشم نابم ميل 2لناتعكملا ف ةداشاب

 هديكملا عفدب اومن ٌتطخح بان اذإ نمو
 - - 2 رو رر رم >”

 ةديبتعل ١ زونكلا لكذب مييلع نوبعد ىمو 8

 - 1 0 ا ممل 7 2 ع

 ةلدمسبصعو اقدرجو ءاوش مرحكنم ديرأ

 2 2 ا 3 َر 7 - 1

 2 3 - 3 5 7 0 - 7 نمد نمي

 هديرت ىم ةعبشفن اذ حا اذ ريك رك

 ِماَقي مقلاو كاف. كاف هللا ضّصْعي ال معلص لاقف. ةثل ىلإ لاق كيل ابأ اي نيا ىلا مَحلاق
 3ىكآ ١ زارتلا فعلك فكلاك ةدمح نم ةدرج اذإ هعيش تنلص) اناشل نلصاو نانسالا م اقم

 ايمانا ملطف ىلا هو" هوو مرا هنو ةليماعتلا 15 هوو نمر عوطقلا اهانل 00

 قذرجو لادلاب قدرج لاقي افيغر ىا اقدرجو اهْيِصْي ملف اهرطم عطقنا اذ زْرَج ضراو
 قيقد .ةسيصعلا ءديصعو ' ٌةَدْرَح برغم وهو: لاذلاب ةقذزجتو لانلا»ةقؤرجم لالا 0

 قلتو رتست ىا ىراوت هب قيقر زبخ ىا قاقرف دقعلا دصعلا لصاو بطلاب دقعي
 ىو ةسيرهلا ةديهشلا ليقو قاقرلاب الا محل لكوي اهلقو ئوشملا ىّربلا ةديهشلا :سيهشلا
 رعش هلوق ىف ةنيعملا

 0 سبح قَيْسَأِب اهيلبل لوط يد ام ىلا اً
 اورجوت ةنيهشلا نفد ىلا اوي هيت َىفَو نيب دح ندلج دقو 7

 ةسيرهلا ىلإ هيعدتسي ىمصألا ىلا نيتيبلا ني ذهب بنتك 0 العلا نب ورمع ىنأ نع ىوري
 ةسيزلا ةسييهنلا هليهنو رم دقو هنفو 0 اذا زبخح كل درت" نم ةنيرثلا ةنيرد| نع

 عدلا نم ءانإ غلب اذإف لظنهل ٌبح وهو ديبهلا بابل عي نا ى ىاريسلا لاق ةمضلا

 اذأ ءانم نه رصحر رتجلا نأ 5-20 لجأ م ىيفد لماكوك هيلع تزد تاكل

 وتب اا 6 ةرتس نعم
 اًرشمتاه نت قع اَنَس هنا اذإ ٠١ ثا ّنلْقلاب َسّيَلااَتلع لغأ



 03 هه 3 نيد ا 0

 بحل قحفت يعلا نكا رمل ىآ تكيلف

 أ 3ةييوسدم ىتقسعو هموش ناهد دكقف

 6 هذآ هس نعي ج2 008

 « كتقان بلطعو , كتقاغفب ةكتاببأ تحرص كقف كك |

 مساع 9 لسع سس

 مق هل لاقف , كدّلو ُةَبَرْأَم اف , كدّلَب ىلا كْلِصوُي ام كيطمتَسو

 انش د0 لشسعك ىاع دنو لوبا مايك ىباي

 ىسح هرداص اذإ لجرلا لام برح نم كاالهلا برتل رفاولا ىنعمبوهو ريثكلا ملا رفولا

 ةبخ عج بفنلا بفلا مولعلا نم هّنأبأ رخافم نم ناسنالا ه3 هلعي ىا هبسَي اموه بس

 ىنعم ىم اهيف املوهف ٌهفص مولعلا ىلع اهيارجإو ء ىف لكر ايخ وهو اهمتفو ءاخل نوكمب

 تاك هلع لرد ام ىعك ىدا اد نا ىف ةهبش مكتترتعا الل ةريدتملا رلعلا ىا لعفلا

 بعساّرما ىنقحلو ا تاناصأ نإ همومه افك ىلع ةرككلا 'ىرمر ىاح هزم كار ى
 نيري هتتعاط هيلع بجي نم فلاخ اذإ اقرقع قع قع ىأ هيف ىّتعو نيفلا تموغلاو

 هيدكب هنم ربطت اذه هلوق فرح ىلعي إو ادرلعلا ىيلع نب ىقح وي [و ىإ يفلاخ

 رعش ىاصلا قام ىِا لوق ىاعم ا |نه 5 ليق 9 لوا دنم ميدق نهنذم بدألاب رّريْطَتلا

 :ق ناتج ىلا ىرذت نأ ةقنيحات ةمآدص ييءرمأ 0 ا
 رد 3

 ,قييض قزرلاف لب لْضَفلا نوكي ثيحو  ٌعِساَو قزرلاف صَل نوكَي تين 0.
 كيطعن ىأ 1 كيطقسو مهقيملا ى عدبأ ةلوق اوه هنقان نطعب هتايبإ مي حيرصت ”تادفاك نسم ببطعو

 اذإ متاَكل ىضضف م نَقرَف ذو كئاتشا ترمك ا ىأ ءاعذ وه كوف ضف ال ةيططأ

 لا هنا ةينارلا هن هن سببصق رع ّىنلا نقنا ام ىدعدل ةغبانلا نأ ىورجو ا

 41 11,130: و١413 ج1 7 0 هلوق

 4 اًرَهظَم كلذ قوق وجرتل انو ١ !ةدونسو رقص اَنْ املا انْعَلَي

/0 

0 
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 ما

 - 2 1 3 2 3 2 ص نم

 - 4 2 و ر در وع

 بحلتطتلا ىرمو جارلا عج ل عم متناو

 همح < 5 ل م 5

ىنعطقناأ ىأ هي عطقت] ٠ لحرلاب 5 قاغمو هربب ه 0ك ىب م اذإ
 0 كلرقك ةتلحار هب 

 راجل َتِضَأر ورعب ريس يلق لعافلا َتفذَحو هب لوعفملل ّلعفلا نينب اذإف ورعب هيز
 عطقنا | ىف نعم لا كلذحو ورم ريس ومعي ريس ىف ىنعملا نأ ايكو لعاغلا ةماقإ رورجلاو
 اهيف رثاسلا اهّممي ىتلا ةفاسملا ةقشلا ىقمو ريسلا نع مْليُف ىا لجرلا حليف لجرلاب
 اكهك نب نحب :تحواز اذإ كيرطعلا ةّيح لاقلو يرعب سيل ريسلا نم ٌبرض ببخل يببخ

 دارم لاو عطق ف اذا لاذلاو لاولاب لدرخ نم ةعطقلا ةلدرقل ةلدرخ ىم امو اهلك

 ا ةلسنم ةلدرح ةدحبارلاو ىووعم توغو دوخي ردااج كين الل ا ء ىتنل |

 كلاهما بطاعملاو هكلخا هبطعأو كله رسكلاب بطع دقو كذلهلا بطعلا بطعلا ياود

 دركم نلف نيالا عم ت نوصلا عفر ةرفزلا قرفزف قيرط ىا يهدك ٍبطْعملا اهّدحاو

 0 طوبهلا ىذلخ دوعملا عمج نيعلاو داصلا مشب دحصلا تا

 يعض ىذ لي لب زجارلا لوق كلذ ىكع لدبو ببَص ىف ىتي امناك هنمو رود

 ججندملا جارلا عهتتم ردحنتو بكجصنت يومدو نعصتت قرفز نا تيبلا ىنعمو ٍباَبْصَأَو
 دويل وع علا ليم مت ءالعلاو داما بلل سانلا هدصقيب ىذلا عشوملا وه

 بجلا دعا ازاحي اهب ٌميطعلا نين مث هوبي احرلا لا هحرطي ام لصألا يف

 ليم علا, لما هلوقو باكسنألاو بوصلا نع رابع عج مما ترا

 برح ق مكرفوو بارغلا نا ال 'و باكرلا ل ةاعسل) لبق كوع ةعبارلا ةماقملا ىف هلوق

 ل



 كلل | نإ كك 7 /

 و مه 28 2

 ١ ك ٌعيفَش ىلا رظيلاو , افاخ ريغ يىرصارشسو ؛ ٍناعسإ بلاظو

 :باجعكب وه اف : بايترألا ا :ٌبايِسنألا اًمأو , ناك

 00 را هانلأَسف « باج نب 0-0
1 0 > 

 قمن م

 0 ؛ م خم ىلع « 8 راع 0 64 كا 0 ل 0

 ةانرجكتساف ٠ ,ملولع نم لدم | نسحب ٠ مكدنر ٌعوَصَت نرش

 ار ا نإ لاقم ,هتتاءإب َلَفَْكَمِل ؛ هفتايل نيف نُيَييِح
 عضو و ا ع

 امكالكو اا راسا ابلطم ىاتقلو

 َعِبَسلا احد نمو للجأ لاقف ءربكلا ربُللا ّنكو « ىصري قوس

 / مظن م حس قو 0: :ربغلا

 هم هد

 ردكلا بلاط قاعلا لئاس يا فاعف انا امأ .نيملاعلا بر امو نوهرف لاق ٌرعو لج هدا لاق 2717 29
 بيطلا جرا نم اهراشتنا اهجّراتو ةبّيطلا ميرلا وه فرعلا مكفرع جّراتب لضفلا وهو

 فرعلاو رهفلا) بت هنمو روهظلا ملبتلا مكفرع يبت ىلع حاف اذا اجرا جّراب رسكلاب

 /0 بحاص نع ةيدابلا رج نم جرلا بّيط رجت دنرلا مكذنر عوضت ءاطعلاو ةفراعلا مضلاب
 اه انلا نعبر سال ان نوكي نا ركناو !دنر دوعلا اوس ارو ىمسالا لاق لمجلا
 0-0 قطنلا نع .اضوع ريركتلا راهو ربكلا مّيَق ىا ربكلا ربكلا نكلو هتجاح نع
 ا ءاربغلا عج ربغلاو عبسلا نيضرالا" نا | ربغلا عبسلا نسالا دسالا ريزققلا ىف غلوقك

 هيف ةزملاو هّلح هطشناو ةطوشنأ هدقع اذا لبخل طشن لاقي لاقعلا نم طشنملاط ضرالا |
 ب ”قنأ اهتكرئاسلا لقملا ىم اذه لسن هعارذتلا ريجبلا ٌقيظو هب َُعي ام لاقعلاو بلسلل 7,22 36 م

 اهتالغا لهسي ةوقع ةطوشنالاو اعيرس ضهنيف رتطرو نم 7-5 ىنل بّرقُي لاقع 1
 رْيَسلا نع نعطقنا !ذ ذإ ةلحارلا ِنَعَدْبَأ ةمالعلا ها راج لاق ىن ةكبلا ةدقع لثم
 ءاشنإ نا عاديإ ريسلا و ةداع نم هيلع ةَرمَسُم تناك امع 00 لعجي عا رإ لالكبإ

 ىآ 252

 نر 00 0 لف لح هيف بكار فلو اهتم دينعأ اع حراخ رمأ



 د ل ا

 ذإ ,ءايرحلل َنيعريعتلا ىشعأو : ءابصنل سيطو ىَج دقو.« ٍفارظ .

 , ميَشلا ٌمسف يغرم قف هولي ؛ , عسعستم يش انيلع مَ

 30 ايما انَبَجَأف ٠ 2« بيرغ ال « بيرق هواك واكو , بيرأ بيدأ ملست

 5 ءرا فر« «هليستا لذ هقترفلاا ناس طس اد اك

2-6 

 يه كلا ني داود نع ةرابع | نف - ءابستلل سل ىع مدا نم نيب ناسا

 اذا ةرودم ةراهع يمصألا ىنعو ىوتشبو اهناربخلا ةريفح ديرد نبأ نعو ليلدل نع ودعا

 ىتعاو برل ندتما اذإ سيطولا َىَِح غلوق هنمو اهيلع طي نا دحا روقب | تيمح 013
 *:فتفبعب سهتلا ليقتسي ادبأ هال شح اهتاو ربا ماش هدفي تايردل كارلا نياك ىنيع ريغلا |

 1 نم ينج برطساو هبابش كر اذإ ريكا نم ّلجرلا عسعست عمعستم جم

 نا زوو رباعكلاو نزلا ماعطلا ّط نوكي ام وهو عبعسلا "نم.هلصأ ناكو ةرتكا بهذ اذإ

 كرحمو به ىبصلا عرعرت عرعرتم ىتق راو ا شيام داس

 نك ليف |نهلو ضرألا هجو ىلع قاصلا ءامللا تاركا ىفو ةعرعرلا / هنمو نأ سا معرغرو

 نضب قمح لاو تايثلاز راثولاب فسوي لقاعلا كا هعدرب لقال هعزَي 0

 ىذلخ طسبلا هطسب لبق هطاسينا ىم انبيو مت
 ىرت الا لدأو ًارتجاف ةلادلا 0 هتأرج اذا طسبناف نألف نم ٌثطسب اولاق ضبقلا

 بذصح ج ملوق“ قى اهك ةيزاجل | مع هيف ركل ينرح ةدايزو ضابقنألاب فصول ىردل ريغ ْنأ

 نالف لاقي لدا نم منا ةلادلاو |لصالا ىلا ارظن انهاه كرت امناو هركذب داشأو هعيضب
 نأ لبق انيلع طسبنا شلا |نه ىاعي 0 ليص ع 1 ىزابلاو برش ّئ هنارقأ ىلع لوي

 0 و
 انه موظنملا نم نسكسي امو كلذ ىف ليبستلا هل لعجن نا لبق انيلع لدا كل

 01 لفل //6, 3 رعش  ةسانك نيا"
 م 0 لها تنقال اذاف دا 00 ٍٍ

 انهن كلعيس دل قد تل نولرع ناسك نبا ارم 52
 اب همافسا نعو نس لفك نم تاد: مارق اهتيشسألا كنان ناتنس ىرمع نم صقتنيو

20, 
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 كك [ةوكا تل رك /ي 78

 | - 0 ار وماطمطا عننا
 هَنَيْدَأ

 32-202 ةمركك 5ع ا

 و م نس

 ةيكملا ةَمَشَع ةعبازلا ةماعلا

 0 ا السلا ا حس ل ول ناو ماك نب فراش يح

 َبيطظلا تحبّتساو ؛« ٌتَعَتلا هللا نوَعب تيصق انف  مالسإلا

 ترهظتساف « فيصلا ناعم « فيش مسوُم فداص , َتقَرلاو 7:

 دقق :عم ؛ قار تح انأ اَهْيَبَف ٠ :ريملكلا ركب فيرام 7 ةرورتقلا 7

 ا لل يلا رز و نان هلوق هنمو هبيع ىا هرما ةعيدبو لامهلا ةداع وه امك

 0 عقلا هو نثعلا ك هّيحاص لجرلا ةبسن ا مولا كا 0 0

 ةرشع 0 ةماقملا حوش

 "12 نإ لاف اهيلاطديدلللا تفيشأ ةلجون مثار سالملاوداوعبا نم قا مالملا ةديدم نم
 ةّيطع ذادو مس غب ّنا تيدحل ىف عمب نال 0 نيو ذادغب لوقي ال ديتالا ناك
 10 ىيلانهكال لوألا هيل ىف مالسإلا ةّج مالسالا ةّي رمّصلا ةّيطع اهقاكك سراعلاب

 ثتفنلا هدا نوعب نيضق ايف ا ىف ةيجاولا
 صم كم

 0 نع كولا ثفتلاو دادقتسإلاو طبإلا قّنَتو براشلا نخأو رافظألا ضق تغتلا ءاضف
 قدا نمو لاطتفالاو لارا قلخ هءاسفو رع ارتنألا قمت هو نبعا تفنلا ةلازار أضف 1

 انا م اللا ةيداكلا ةغللا ق هنلصاو عامبلل ىا تفرلاو ا فاعلا ثفتلا
 7 مسوم هوغو كينلا ظفلك هذع قكي» نإ ني ام وه ثفرلا ليقو هتامّقمو 1

 معمجم جاحل مىومو ليسملا نع عفترأو لبجل نع رد ام لصألا ىف وهو انم فيخ فيدل
 فيصلا ناععم قيرطلا ىلع هب ٌلَدَسي رّثألا َآعَملاو هيف عقب ْمْعَم هثال كلذب ىّقب
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 هش |( كلا

 َعَفدَناَو ؛نيِدّرَعْلا َةَريِقَع عقر مث «نِيدّرَمْلا قيس
2000 5 
 مظن , شعب

 ىركدقب مَع ما ىرشدَأ ىريعش مقل اي

 ىِرْحَي َسْمل م مد ىروُم َهْنُك رد لهو

 هتلر < اس
 رعشب َنيرخآو ظعوب اموق داطصأ
 رت ا[ ككعو نع لك ع رديف

 نيس يي ووو يتصل

 نسل ا
 يرسخو ىرسع مادو جاكقو جدكق باخ

 9 7 >2 -- 7 0 3 2 .٠

 ىر>ذع كنودف ىيىردع اده مال نمل لقف

 , ةرمأ ٌةَعيِدَبو ؛هرمأ ٌةَيِلَج ىلع ْترَهَظ اف مام نب ثرادل لاق

 , تييرملا ةناطيش نأ تمل ؛ هرذم نم هرعش ىف ٌقَوْخَر امو

 اهعّماج مت اهطسب اذا اهاقّلَسو اهقلس لاقيو هتعرص ىا هتبعج نم ءابعج ةتيبعج اولاق
 قلعساو قدلسا لاقي 'ذابازوريفلا قعو ؟لدقف)ا وهو هرهط' خلع مان اذا لكلا لكل
 ىدحا نعطق داجر نا هلصا اولاق توص اذإ هتريقع عفر نيدّرغملا ةريقع عفر مث ىغعمب

 هنك ىرد لهو ءهتوص عفر نم لك ىف لثم ىرج مث ملالا ةّده نم خرصو اهعفرف هيلجر
 ركنبو فورعمب ىاافركل رهدلا ىلا عجار هيف ريمفلا هينب 0 ىروغ

 اهتّدلل ريخلا لعب برعلا َنسعب ورموبا لاق رمخب القعو كاقع لخب ٌرفتساو ركتمبو ىا
 اريخ لكلو اره رمخلا لعجي مضعبو رمخ الو لكي تقأ ام لوقيو اه يسوم لكل |.
 المج اههثاك رش ولو رخل ىإ هدم نشل 6102 لك ىف رمالا اذه نم ثمل ؛نرارقلر

 مسأ رفع رفع ٌقوقما ىا ٌدؤيسأو رعشلاو اطمزلا نم هنققت ىذنلا نيبلا ىف امل ذلثم انتهاه

 رخت رابخا نم ةعملركذنسو ءآسنخل ىف رفت نخا نيرشلا نب ورمع نبأ وهو رعابش

 لاجل تاي لَك ىرخاو لاجرلا يلب ةّرم لحما ىعي نيعبرالا ةماقملا حره ىف هنخاو
20 
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 ار ع

 د خةرل د 0

 ١ ام ايدج ا ب 2 1 2 نس وحل َاتداو

 ا قاوم لعل امد ل : اه ع اهل ِتَبَأَرشأَ

 ,زوجكلا َرْثِإ وفكأ تصقتو ,زومرملا ٍرَسلا طابنتساب مهل تْلَمَكَف

 , ماحّتلاب ٍدَصَمْحَت «مانألاب 1م قوس ل11 تار احح

 نك ل رابقلا ديدسلا نم ْتَسَلَمآَ ءراغلا ىف تَسمْنَأَ

 ,باقثلا ِتَصتو «بابللل تظامان ؛ لاخ حجت ىلا , لاب ونحب

 ' تالا نما ديقشا اما ٌكيقرأو : اهلا ن.يصاصخ م ايا انأو

 َرَمَس حق حيز ىأ اًمَحَح ُتْيَأَر ,رفتل ُهَمَفَأ ْتَرَسْنآ اين
 م2 1 ْ-

 )00005 ييلا ىرجأ ام ىلع هقتعأل ءديلع مآ نب تمَيهَن

 ىا رغاصالا لتما ىا معوعفأ ظقرو ىقح ىا حاجزاو ىل عغمي نا هتلأسوا ءاظعلا
 مث ءل اّيهتي ٍنيح ءآملا برع هنع هلساو هقنع ّنم لجرلا ٌبارعا تّيارماف اهدالرا رغاصا
 هفمو ىلإب هتيدعت ىَدَع ٠ |نهلو رظنلا د دنع قنعلا ٌدمو سأرلا عفر ىف ليفتكا قح رثك
 طلع ماها ع اناس تسق) رعق ل ىتيملا لوك

 , اًناَرْسَح تاق ام ىلع َتبِبَأ الو اَعَمَط هِي ْمَل اَم كإ ُبْيَرْمَأ ل
 :ريتكلا مالا وهف رسكلاب راغلا اّماو متُمكرو عيعاج مهرامحو ٌمضلاب سانلا رامث رابغلا ىف
 2 ! 1 الا بسلا نم . تصلخت ىإ تسلئاو | ةيطغنلاو رثسلا رهو رقلا نم اههلصاو
 01 او رفنلو تفشكنا ىا ترسنا رفثل ةيها ترسنا ايف ها دس ع
 0 ناماقملا .ىم.ةيوغللا ظافلألا نم سمع ام حره باتك ىف لاق باقنلا هييشأت ىذعو ءاشل
 0 ثقشك ىإ ترس الن, ىا ًةدُئاز ةلوصقم نأ نوكي ن اننا ترسل يف لرد تريز

 ام. ىلع قنشكنا ىا علا ىرسنا لاقي هتورس نم عواطم لعفنا زوجيو هب لوعفم ةبهأو

 لس امرثحا ءارجإلا نأ ِّإ هدصق اذا هيلا ىرجاو ءىثلا ىوإ ىرج لاقي هيلا ىرجا
 اطال | ]و اهبلإ اورجأو ..سابللا, لاق ركنملا جبقلا ىف رخل قد

 ا ىا ىنيدّرقملا ءاقنلسا قتنلساف ءهبلا نصقلاب هلعق ىرجا هنقيقحو

 !6 اهكءأيلا هيق نوديزي ءآقلس هنيقلس اولاق امبرو ةرهظ ىلع هتيقلأ اذا هنقلس ٌئرهوجل نع

 ا



 كك | اس
 / اى

 ضيبيَو ٍمْوي لك ى هل اسوي ىكتسك يمت ام رت |

 ضيفي عمدب ةودان ةالوم السيخ ى تناقلا نعد اذ 10 ١

 سيلان يسلا رطل او دك 6 زار اي 77
 9 0 هم

 2ص كر ر 3 ص هر نام

 ل ب تس هت 0

 :كرلقلا زاشعأ اهتايثأر تيعدَص دبفتلا هللا ىلا
 0 6 حايتقمإلا هئيد 6 اهحام قح 4 بويل ابابح تجرخساو 1

 0 مدل هال سيرا لرش ا و ضيرقلا ًءاور اي ةينانلا ةماقملا ىف هلوقك ضيرملا لوقلا ىأ م.انرقإ
 يا يال مويلاف ب ا لع 8 لجأ نك نيب ضرالا رهظ و ١ هسفن نط ب دارك نأ لقحي

 5 م ل لكان الجار ىنما نآلاف بكا تنكوأ ىرهط لح ايلا

 0 رهظو رهظو عمل اذإ قربلا ضمر نم روهظ ىا ضيمو موي لك هل ترصق ىا تولأ نم
 ا 7 لل" قذار اب ةسبدلهل هيف ءابلا عمدب امي ةقس هنأ ىلع بمنلا ل ىف ةلئجلا لاو 7
 ا رب ةضيب ركل سقف اذا. | هذا نوعزي منال ريطلا نم هصتخأ ياَرْغلا خرف ياعنلا ياعنلا ماس

 1 السلا ملقا ليزك سطل روش تازغلا ا هوبأ هأرف 27#
 5 ا لا حام _نيعبرا كلذ ىلع قبيو هعلتبيف هيف لخديف هاف عفيف هيلع طقسيف
 كك لل لوسغم ا ضيحرلا ضيحر زويل دعب ويسكلا ىإ نيمألا ٠ .هيلادببادوعتا م ةوشيوب ةشير
 اس0 376 رزادللو ءام هيف ىنيللا ةقْوَملا ضيخم وا رزاح نم ةقاذمب بوتلا نع ردا نيمخر لاتح

 1 00 ن ١ نس ىقك همنا[ عضختو لذتتا او ضخلاب هدبز_جر «نبز وحأ ىذلا وه ضيمخغلاو ضمادل 25

 7 نم رسكنت ةعطقلا وهو ار عمج راشعالا بولقلا راشعا هجولا بناج ةحاصلا ةحاص
 ٌرامعأ وهف اقّلِف وا ارَسكر يسب هل ليل لاق ل ا 5 كا

 هتلأس 5 حايننمالاك اطعإلاو تامل ٌةدفنملاو اهئام ل لدلا 3 ٌكقفرُتبلا لحد



00 

 7 ا

 د ل م اذإ باح

2 02 

 3 يا ا

56 0 

 كتلك 0 م

 لق مهره ع

 ضيضع مهنع هلا نديم ارقد

 ضني فتسم ” ىولا نيب ميتيصو

 ضيرأ اضور» جلا ةنسلا 8

 ضير محل َفِيَصلا نومعطبو

 ضير لاح لآف عورل الو
 ضينغت د اهلخأ ميل روج راك

 ضيرملا ءانبأو كاكا و

 0 عاغُملا 5 قىطوضو

 0 //4ز رو

 لأب 77 21-

 211 يع امداد ٠ ازماكأ ىلا: اوتغ  ضفبملا ىا ضيفبلا رهدلا تداوح نونملا
 1| لصالا ىف يلا ءايهخلا كسلا ق هلكلاو ها بلط وهو -- نم مسأ ا

 عرزلا ّنال كلذو ةَبِوْمُم تناك,اذإ 1 ةنسو بهيتأ ماع اولاق“ م ٌداوس هطلخي سايب
 ضورلا ضيمرأ اضور اضور رفصآ وأ لقب سبي اذإ تبنلا 2 107 ىأ اهيف باهشي
 ليلظ لظإ باب نسم هناكو ةبيط ىأ ةضيرأ ا ملوق هنم يابنلا 0 ضيرألا

 21 ىداشطللا هيبزوبا لاق مكلا نم ىرطلا ضيرغلا ضيرغ امل زيرحزرحو

 0 قيل رياظع.تاقو ىيئارف نم ةننع اًبِعَم لظَي
 قح متراج فاخي ال ىأ ضيربل لاح لاق عورل الو يي حرا لابو

 ةنشنتسأو ءاقلا هامور رذدملا نب ناهعنلا قل اذإ صريالا ىنب نيب لاق كح لوقي

 الفدا لعج ناعتلا» ناك هيك تناك اهنال « ُبوُحَْم هلْغأ نم رف « اهلوا ىتلا هتديصف
 / هلنق لا اذحا هيف قلي ال سّوب مويو هاّيحر همرحأ لإ ادحأ هيف ىقلي ذل ٍوعس موي نب نيمو

 فو, 27 كن لورا, 0.0 رفغ 8-2 را كلذ ناكو

 انالإ تيرا لاق هيلع اهم نيبع اب اهيندعتا ناهعنلا لاق اكل كرما, نبا كنأ
 لاقو رعشلا ضيرقلاو ضرما ”قيرلا ضيرتملو دام بهنف ضيرقلا نود ٌسيرْدل لاح
 /هؤاسيملا لاق رارتجالا 0م كلاب دعم ا رد ضيرقلاو ةسغلا ضيركل شيفرلا وبا

 قدح ضرمو ةردص شاجل كلذ نع ةاهنف رعشلا ىف غبن نبا هل ناك ذاجر نا لثملا لصأ

 للا ران ىل ]حرلا نفقا لزقلا !ذه,لاقف وعبقلا لوق' ى' كوبا هل نذاف 'تاذلهلا نعت ومأ
 ضيرملا ةاساو 2 ةرفق ةزافمو رفف ضرا لاقيو هام الو اهيف َتابن ال ةزافم رفقلاو رفقلا

 0 الو ىِدْنَب 20



-00- 
 2 2 هي ل 0

 ىلايرظنو 2« ىهييوت قاحصو « / ممتد 2 هللا َرَصَنِف ؛ ءابدل ١
 با دعو

 انمهَم مام نب ثرادل لاق « نول اهيذقيو ءدوجلا اهيؤقي نيعب

 ,ِكُمالَت َنِيَف حق اهل انّلُثو ,ًاهتراعتسا مو , اهترابع ٍةَعارَمل /و

 انَتْلَعَج نإ انْلُقَف رك الو َرْكَتلا ْرِقَمُي تلاقف ءِكماَلل قييكف
 , ىراعشالوأ: مكتيرأل تلاقح  كداساومت لكك 1 ل07 نم © سل نال

 ةزرب ثزرَتو « سيِرَد عزو َنْدُر تَرَ ٠ ىراعشأ مكميورأل م 006
 مظن : ٌلوَقَت ْتآَشْنَأو ”سيبدرد رولا

 ضيقبلا ىدعتملا نامرلا بير .ضتيرملا كيش 1 0

 امكمنإلا وهو بودل نم ءالعف ىفنلا ابريل ءابوتلل ساو ىيرقلاو ةنيرقلاو نورقلا اذكر
 نّسح ىأ رضنف تاجاحل َةَنَِِم اهنوكل ةجاحلل ىهو ةبودلل نموا ءوسلاب ةراّمألا اهل لبق /, كور.

 اهيف قتلي قيفقففلاب اهيِقي دوج اهي دقيو دومجل اهب ذغي ىنيعب هقدص ىأ ىعمق ربأ

 لكيم ىذقلاو ىذقلا اهنع ليزي ديدشتلاب اهيّرقيو ٌربلا نم عانتمألا دومجللو ىّدقلا
 اهتينقاو ىَّدَق اهيف راص اذ ] ىَّزق ىزعن ىنيعلا يذق لاقي اهزيعو تب نم نيعلا ١

 انريمحنفق ىا انمهف ف هتضّرمو ةتضرمأو ضرم لثم اهنع هَ رآ اهتيٌنقو ىئقلا اهيف توم

 هيظن رعشلا مهل كماخل قيكف رّيمتم ىا مويغو مئاه لجرو اناههو اهي مهي ماه نم /0

 ىلع بيور لاقي كراعفأ ةلقث نم ىا كتاور نم بوثلا ىف امتلصاو هكاح لاقي امك
 تورو يعمل تفزارتو تيوتراو ريكلاب ءاملا نم تيورو ءاملاب , متينَأ اذ ذا ىلهالو ىلها
 تيقسا اذا يؤرا موقلا تيورو ةاور عمجإلو رشلاو ءاملا ف يا ار انو ةياور ثيددلو رعشلا
 بولا راعشلا ىراعش اضيا ةتيوراو هتياور ىلع تلح ىا ةيورد رعشلا ةتيورو ءاملا عل
 ليعف ىلابلا َقَلْلل سيردلاو رمكلا لفسأ ندرلا سيرد عرد ندر َدَسَلل لِي ىذلا
 سيبدردزوج ةزرب ايّوعتمو امزال سردلا نموأ سوردلا نم لوعفم وأ لعاف ىذعمب
 رغم رجارلا لاق ةيهادلا هلصأو ةثسملا زوعلا سيبدردلا

 ٍسيلبإ اًرظنَم اهنم ُسَمْحَأ لك درو ءاعطل ريح
 تتاح ىلا ةأرملا ءاعطللاو ةيلاب زوجعو لاب رش نولوقي منا ىرت الا ل نم هثاكو
 بيرو ههركتو رمألا نم كبار. ام' بيرلا ,هتتداحى) نامزلا بير. اهناتشأ تطقم | 0
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 00 ةيغب ىّوصُق ا هناكرثو 6 ةرارغ دنع 0

 5 مهو 5 هو

 ردلعلذبا ا تيلا: تنكو «ةّدرب هتينم ىراصقو « ةَدرُت
 هع يت 9و نع

 نأب « ةنورقلا ىنقجان دقو ”رصلا نميتنم أ ءودلوا ءرمخ الا

 0 ٌعيِبانَي مكنأب , ءابرخل ٌةسارف ىنتتداو « ةنوعملا مكدْنِع َدَجوُم

 ةانعم ليقو الكر 1 ىو ممل زقرز ىنم ةوادعلا يضلاخ هانعم ليق قرزالا ودعلا

 برعلا نيبو و ميولاو مورلأ ىف ةبلاغ نويعلا ةقرز نذل ةوادعلا نيدشلا ودعلا

 نحي مل ْنْإَو كل نبودع لك يم ةفصلا ه نهب ممايإ مركذ رثح 4 م ةدكؤم 0

 نك 1 هيو لابسلا ٍبُهصب 2انعالا مثنيممت ىف هنيعب ”متاق ىنعللا !ذهو نيعلا قرزأ

 /+: 2 0٠١ بهسص 0 تايقَرلا سيف

 لابشلا َبْيُس برم يف قانيغاو | سأر نفيه ٍفوُيّشلا لالظق م١

 رصبب ريس ىل ٌردهي أ ءأنعم  ةديعول لاقو ناسالا كإ وع عبس هاك عبشتلا دول ل81 تر
 نم ذوخأم وه ليف ىزرطملا لاق نعشا اذأ ( نابل رغا هنمو نيدشلا يا رعالا نوما | نست

 /0 انه درت قنص ىف تلا أر كك نبط اح اَنْ تقلع اذإ 1 6 2

 ماا

 اهبوا ةرمحلاب هررحذ ءىتتلا فصو ىف ةغلابملا | اودارا اذإف رم ميلإ ناولألا 0 ليقو

 مرىلا ةرمح نم 1 ليقو هن نشل ظدعلا ةرامحو ؛ 8 ني لش زكا ءارخ ةنس غلوق هنمو اههياشب

 يلا بد لجرلل َلدقَ نأ ر مالا تزال . كلذ لاثمأ 00 أرق ام اذه كضعيو
 ىلاتلا ولتلا وانو وْقنأ كح تر نإ ضيبالا توم أو ه تومي قاح قلك + نأ دوسالا توم او

 كالا مضلاب ر ارقلاو اهيلإ رظن اذإ ةباولا ربا او معابر ارغلا ةرارف هنيع

 ىتشيو هنطاب ىلع هرعاط اذ لب بوسي ثُم اوف هثيع اول ! نار لوقو عفأ رسكلاو ,

 ىو ٌكعمب ةديرقلار ةدرتلا ةدرت هرارداهبيعإ تيب ديبكا نأ لاقي + دقل اح رابتخألا نع

 ىراصقو دورتامو ديرث وهف هترسك درت بخل ثدرت لاقي وكل ءامب فعلتم ربثل © ةرسح
 كلا فار اشقر ادك لعفت نأ كوصق لاقي .هتياغو ا 0 ء ىتلا ىواصق هتيم

 //لل دل نيرواردل الاّردل 10 ةياهتلاك عنملا وهو رّصقلا نما هلو
 ميركلا ىا اثلا رحلابو ههجو رح ىلع همطل لاقيو هنم ةئسحاو هيف عضوم قنعأ وهو هجولا رح

 سفنلا ىا ةنورقلا ىنجان هنجابيد لنبي نذلف ملوق لثم دال لبا ال هلوقو سانلا نم

6 



 ل موعالا '

 انْيِط تلقباوا م دايكحألا ياوتلاب تق ,داستألا رمح
 ٍتّدقفو ؛:نيعلا ِتَبَهَدو ؛ بجاكل افّجو ءرظاَملا ابق « نطَمل

 لو ؛ قفارملا تقابو «نيججلا تقوو ء حفلا ىلع ,كايخيإؤلا

 1 روف وضحا شيعلا د ذك تاهل م انل قبب رب //3-

 2 دوس تو قضفباو 4 ىضيبألا طر 5 ءرفصألا ٌبوبَحلا 0

 نوطميو كاولملا رماقم وهو شيبلل ّبلق بلقلاب ىنعي بلقلا ىف نوتشمب ىا بلقلا نوريسيو
 نولوبو  اهرهظ يَكري ةّياد هاطعا ىا هاطما لاقي اياطملاو ٌباودلا 2 ىا رهظلا
 عارذلا ١ باع ومر دّصعلا عج داضعالاو ناوعالا ىا داضعألا رهدلا ىدر ةعنلا ىا ديلا
 ناسنالا ىوقتي اكم هب ىوقتت نيذلا انها -داضعالاو ملص اذخأ بكار ود ىذلا

 حربجلاو عرج نم اهن نوعكَي ىلا ناسنالا داهم جراردل ادخال بازل جو ١ كودك !١
 مهرصنيو مهل 52 ناك نمو مكهاو مدالوا كلها رهدلا نا ديري بسحا اذإ

 ىلع ارهظ ٌباصتناو هلاوحأ بداقنا طرفو هبارطضا ةرثكل هيرض ٌلَكَم وه نطبل ارهظ بلقناو 71
 ىلإ ىنعمب انفاه ماللا ليف كيِفِل اهاف ' مهلوق ق اَهلْنِم صاصتخُلال ىنطبل ىف و مللاو زييقلا م رة
 | ها دبك عرج دابكألاو رفكلل برقأ عت هلوق وجن ريثكنارفلا ىف هلاثمو 4 2 )0

 ماظعاو ٍلالجا َرظن مهيلا رظني ناك نم رظانلاب دارا دعابتو ىفاجن ىا رظانلا ابن نبكو

 مي مل .ىالطانلا اهب (للبقو داخل ىذأو مظ ىا نجاد اندر! :نيعلا ناك ّعضوم ذل
 رد راي لاق امكماننف نيعلا ىلع َنفيلل لِسُرِب مل ىا بجاش افجو

 ٌراَصف اهْنَع اهتوفج ناك قح ضيمَتلا نع ىّيع ُتْبَن
 رعش_ ىماهنلا لوق هلثمو

 راسا كلي.ىتع ثتروص مأ  اَهْنْيَب َدَعاَبت را تون رصف ١
 يطع ال رانلا َرَح دنزلاب دار | دنزلا ننزل هلو ةدارتسالا ربا ةحارلا بهذلا ىا ١ نيعلا 42,
 ةوقلا ىل نيفلا هللا ف لكم هةضررخو هيرو نار اكسل ف ٌّلثم ننزلا دولصو نعاشلا (2 5

 ىم ةّنيملاو ةّيتفلا بانلاو ةّينثلاب دارا بان 0 ةّينث انل قبي ملو عفانملا ىا قفارملا
 ةئلاثلا نسل ىف رفإكلو قلقا 3 كلذ نوكيو تينت قلم ٍىذلا وه ىثلاو نسلا ذل قونلا

 ال لثملا ىفو بين عمجللو قونلا, نم ةّنسملا بانلاو ةّينث فان“ ىازالاو ةمداطلا ةيسلا ف - ىو اه /5, الكم
 ال اهنذل عرزلا ةرضخ نم ن ةرّْشَح نم نخأ معانلا ىا رضخالا شيعلا ٌبينلا تّنِج ام كلذ لعفا

 رانيدلا ىا رفصالا بوبسلا ىذع لامو فرحنا ىازوزا» كرلاو بغل نع لإ نوكت
19 



 بن مةعتاب - 7و

 1 نر د تيدا للا لزاوسل نم كك , لزاغملا نم فخ
 اا حا تح 0 ا ] 5

 ناو تراك هللا اًيح قرش اك انترضح ام اذأ قاحح ”اصرحانأ ن

 3 د ,لمازرألا لاو ,ليآلا لَم ١ م , قراعَم ْن تكي

 انف هديل نو 8 نوطميو « بْلَقلا َنوريسيو رسل را

 اسس

5 

 0 ايار ردا لالا ءارغلا لاك هير لزكياام ماا لواملاو لودملاو لزعملا جج لزاشملا م. هر
 ىبَتي نا ليق ةمامخل خرق وهو لزوتل عم لزاول لزاوبلل نم فعضاو ريدا اذا لِزْعُأ نم 00

 000 اس ذا نتبدك اهف هشير ىبني اهف اضيا ليعتسيو هشير

 بذك مهلوقو بدك امو لح مهلوق نم راعتسم رّخَأت ا قنوت ام ىأ اذك لعف
 | اع نب نظل ١) كلذ بّزحف مادقإلا هب هب ل هنأ هنقيقحو نيج اذ ذإ لاتقلا نع

 43 رعش  ريضز لاف َنَّجو هيف لب اذإ لاعغلا قوص 0 ةبذاك هَلَح

 افرك هنارقا) نع يك يللا اهب 0100) لانعتلا تاطخت ن رب كل
 ليقو هلكدجولا وهو فّرعَم عمج لالا فراعملا فراعم نكيب مل ناو فراعملا هدا اّيح

 نقنيو اهنم رهظي ام و هجولا ىأ فراعم ا ةنسح ةأرمأ ىرهودل ىنعو نحأو اهل ىّرعي دا مرور ٠ اكلم 1

 /م انة[ فرع 7 4 و 59 1 2 0 :م رعش يعارلل 1 ّْ

 ٍبضَعلا قياوح َنُهَل ىنَ اف زاعما لع قلتم ا
 هنيبو هنيب نوكي نمو هنادوم لها لجرلا فراعمو ةفرعم عج ىاتلا فراعم ا اما

 حودم نا تلاقطا نا لوق هنمو مد مهماوق رووتلا لام لمارالا لامتو ,ةفرحيم
 م/م 1 0 تورم 340 00 كر اطالب ارز 0 رعش ٍمعلص ّنلا

 5 0 دلل ةَمَصِع ىهانَيلا لام ههجوب مايغلا قسسي صم ”امهل 77 و ا 0

 لوعت ايكديلع لَوعَي موقلا م وق نأل ىلعلا نم يرتكلا ىف قتبي ام صو ليلا نم هلصأو 6 هلو فيلد
 00 مادإ نالف ا قاقتمالا !ذه ةّمعب دهشي ىدلاو ةليقلا كلت ىلع لبان معاكس“ اقل

 تحوم نمرحذام ا جماجللو ٌرهاظ ةراعتسالا ةجوو مه سبسو مهماوق ىأ هيب
 يلا ٠ اا و رشا مج ارش عج تاورشلا" لقابقللا « كك ”ةيرغإ لاقلا كعب

 [م عامجلل رّيغقت ىلا ةيراخل ُهّيْرَس لاقي هنمو ةدّيس ىا ةّيرس ةأرما لاقي لئاقعلا تاّبرسو
 نا نع اهّيحاوص لقعت اهثال كلذ اهل لبق ءآسنلا نم ةهبركلا ىهو ةليقعلا عج لئاقعلاو
 سلتسلا ردم ىآ ردا نولك . نسبح" ىا افردخا ىف: تلتف اهثال وا اهنغلبي



 كك

 هس

 2 هءامألا هج ا 0 7 50 ٠

 ةيذادغتلا 7-0 ةثلاثلا ةماقملا

 نم َةَكْشَم عم «ءاروزلا جاوصب توَدَك لاف ماتم نب ُتراْل ىَوَر
 قارا مهتعماىرطبالو ,رايحب اهمال ل ءارعشلا

 ,َراهَّتلا انْفَصت نأ ىلا ءَراهْرَألا ٌمْفَي ثيدَح ىف انسَتأن ءرامْسم

 اروح انَحْل ,ناكوألا ىلا :سوفنلا تبصو ءراكفالا رد سن 0
 ةيوك وضح نو

 ةيبص تلتتسا حقو « درج راضحا رضحتو , حعبلا نم ٌلبقت

 ةرشع ذتلاتلا ةماقملا َح

 مهن لعمر موقلا سلجم ىا ٌّىدنلاةرضح اذإ ىدن نم هلصاو ترضحو تعقجا ىا تودن
 |2054 ةودنلار را تي دقو ىدنب ىيلف موقلا 17 ىإف ىدتنملاو ىدانلاو ٍةوذنلا كل ذكو

 ما وسل
 ,,1001/| عديلف ىلاعت هلوق هنمو ةرواشملل نوعقجي ىأ اهيف نودني اوناك هال ىف ةراهاتي ىلا

 ضوقن لاقي ايكوب ءةاهنق هسلجيو ا ىدانلاو ةودنلا لها مهناف هتريشع. هثريشع ديري هيدان

 ةهشملا ةخجشم عم هيا ةيرنملا يرحمو :ةازعؤ علجذا حا ءاروزلا ءاروزلا ىاوضب سلجلا

 ىا جاه نمل امنا عضو ردم نيشلاو بحار عمج عضو بكرح جشتلا عمجل تعضو ةلعفم
 فيكف مهيراجي مهرابغب قلي ذل ىا رابغب رابم مهل قلعي ذل اهسأرو هيي زعم سير ربك

 رامضملا رامضم ىف لداحي ىا رام ىراجب ال نمل «رابغ ْقَشُي ال مهلوق ىم هلصاو مهقبسي /م 6و

 طَسَولا قيقرلا رماضلاو رماش سرفلا لعج ريمضنلار ناديملا وهو هعشومو ريمشنإلا نامز
 قح نادبملا ف ضكوي مث صني ّدح انامز قّلفيو قيرغلا طيري نأ ريسلا

 ةيطاررع ىذا رعقلا ءاشنإو ةئحابملا ىف انعرشف ىنعي ل ثيدح ىف انضفاف لزم
 ىا هسفن ىلع كاملا ضافاو هعومد ضافاو ضاف ّح هدام ىا ةءانإ | ضافأ رجقلا ا
 تبوك قى اوضافاو ةضاقإ ةعقد كو اوعفد أ ىف لأ تافرع نم سانلا ضاقاو عرفا

 سرفلا رضحا درجل راضحا رضحتو ىلام ىا تبصو اوُعرْسأ 'ىا هيف اوعقدنا لثم كله ١
 راصع لاقي الو ودعلا ريتك !ىا:رتيسك بضم صرق | انهو هني دعا هترضفقتساو !دع اذا رضتحاو

 لزاغملا نم ىحنا تعبتتسا ىا تلتتسا دقو ودعلا رتشلاب رشللو رداونلا ىنم وغو
19 



 قو

 وب حج ع
 | (معوع ب 72

 ااًّمع ّدعف , انك ال ؛ حار برش وهو حالت ل « حارم كَ 92-0 9-595
 ها ل ا وادم ادع دكت ال

 ىَطُخ ىلقَم ىلع ؛ مّدَنلا دادجح اًسبال كيل ثبو « هتّدعب
 ال نأ هتاحجبس هللا تدقاعو ءمَرَكا ال مْرَككا ةَنْبَأ ىلا ؛ مّدَقلا

 700 ا ا

 0 سلا تن

 حيز 00 سس يلعملا 0

 , سيلباو

 مهلوق نم قئاغلا باتك ىف ىنج نبا ىور ام م نإو هاي بكن نأ هفلأ كح مهحامأو

 0 نس فلا بسلا ثوص اهلصاو توصلا ةرحيزلا رجمزو 1 َتاذ نوكت اهنإف ونخي انخ
 رافد ميل ةدايزب ةماعلا حام وهو راّمْزلا نم وأ ميملا ردابزب سلا ىعمب ةَرجْرلا

 بيعي ناوهو رمولتلا ىجدلتلا جيذان ذل هآر نم هفرعي ذل ٌتيحب بضغلاب ههجورّيغت ىا

 6-20 ٌرخآلا نيَصتل نحا باعو مذ 1 ىف ند كاش نينا نو حا لك

 كاز نم نرخ نإ تديرع نماقوت عدف ىأ ٍنعف 0 ىأ

 02 يدوي دلو فني ايل نم برض وهو نيرعلا نم اهقاقتشاو او هياحأ راذيإو هقلخ

 ىلا سارق 1 متأملا بوت 0 دادح اسبذل ةسعوب ىأ

 ال00 كلا بق سوم ىلإ يدق لقنا ل نا الو مقل نإ ني زكتلا منيا هيف روم
 سيعلاو سيعلا ىلع لمحل انعضو ىا سيعلا اتلحر 0 نجحاسماح

 سيلغتلا سيلغتلا نقو سيعأ اهدحاو رد م دل اهضايب طلخ ىلا ىيعلا لبث

 / ابا انكرت ىا سيلباو ديز نأ نيختقلا نيب انيلخو ليللا رخآ ةيظ وهو سّلعلا ىف ريسلا
 نيب هلوق اما دودو ةدودو نيب لغو ؛ ةرشع ةيداكل ةماقملا ىف هلوق كلنكو سيلبا عم ديز

 ,هكيم ناطينلاف هل يع ذل نم مهلوق نم ذوخأه نيخفلا

 ل
 مل



 معرس ل

 مف نأ ٌبِحَأ ام لاقف « كُسيوَع ىَلَصْعأ دقن « كسيِع نايل ١
0 

 0 جتا 2:

 حي ميل 00 اذ! لسيما هع

 , بيعلاو بيرلا ود 0 ب هنأ ذدنيح 4 ىوارلا لاق

 تلقف « ةدروت حبقو ؛هدرمأ ع ىءأسو ؛(بيشلا ةجو وسمو

 ناقكهكشا نكن نأي لأ ةَقرعملا لالُراو , ةَقتألا ناسلب هل

 0 لاف مث ءركَتو ءركَنَتو ءرجترو «رككتف ءانخل نع َعلْقَت

 رحيسلا و 0 را ا 2 9 0 ندع نب 7 دالو 8 0 نم

 انبي 207 ىذلاو ايش معلا ل 5 0 جارتقسا 0
 0 نس نذلف نأ هل لاف دل اًمرذاَم ناك نمو رقفلل رمز الم ريك يأ ةحجاح نبأ

 ميضتغأو ةربج سعب ةرسكى ا هضاف ليبسلا كولَس مزالي نط ليلا ل نا ءىتنلا كلذ

 ل . ىثلا ثمضح نم ّلظ ىا
 ا هم #آ

 كل 0 سدى مسرور لل 1 لاقي
 0 هنأ هب 0 3 4 تالا 0 كلاس ف 0 3 0 0 000

 0 طاسبنأ" 00 0 ءاح ٍةءارج 6 هن ف ىلعي 1 لادا 00 لالدإو :



 ار . سسك لال
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 ا لا اهنود نم تاذللا ىَرْيَح لَو اكل نم قعَذَي ىوهت نم مناي جو

 : مراكب تاس ددزت قشعلا راهلثاو رمخل بْرشب كنزح ةرإَرَح بعذأ 6 كاشح دربو

 ىلعالا بشلل ّديورانلا اهنم َلّصعَل ىرخأ ةيتح ىلع ُبرْصَت ةبشح دنزلاو نزمل ىلا
 اماو ٠ 0 ىف !ذه نادنز امغل 0 تدوم ٍلفسألاو ركذم ىلعألاف ١ ةننز لفسالاو [ونز
 /و ىتلا ران جرخيو 0 انغا رع " بره وأ مج ىلع ذالوغلا نم نمت برضب معلا ىف

 قوبعلا جلا قوبغلا ص صخو قثعلاو مكفلاب لاوشلا ع .ارتقالا صتشتو ىقت ل اكن

 نم لّسحي لامج بحاس كيفاس نكمل ىنعلا كور اا ّيدَعلا تقوي جرعلا
 ىاٍداضو قشاعلا قدأشلاو قوشملا هرصب اعفار هيلا رظن ام اذ د ريحتو الب قهاعلل هلامج
 رهزمو ةحداص ةنبق 0 من هتوص عفر ىيدلا حرص حرص نأ عفري ا 0 00

 0 اذإ هلحامر روصم نيكل لايتحالا رسكلاب لالا 0 لاحلا ىف ا 0

 أ خس نم لاعف لاعف ىاثلاو لعفم لود ل قاقتما ريغ نيني لاجلاو لاسلاو 0

 ىوربو ظعاو ىا: ليمأل لاو كيمايم ىلا كرنمايم نم رم ىذّلا دْيَصلا خسلاو لبقأ 9
 ع 00 ٠١ ىلا ردكم عم مخ قلل اداطعلا عاش ىا للا لاوو ليملل يبو

 000 ةصودسا ل دل لع لس وتلا ير عشم عب كتياورل

 /0 قا كنياوغل ٌقتو فاو اهنيونتو نْيَماَدل رسكيرب ب هلثمو ٌُلعفلا معنو لجرلا م
 قتلاو ناذالا و قالاو هلعف راكنإو نحا مذ سنع 0 ماده لاقي مب مب ٌّقض قتو

 ومو صيع عمج صايعالا كصبع صايعالا ا نم ةراقخل قر لكملا امهب برضي 0



 - 1 ةقئأل ءاًبرغَتسم ل ' نوربج مو تيفيتا أ ١ م.

 4 ع

 روقولا اماذإ رورسلا قصأو |:

 رمانيتسملااذإ) ررارعلا ك7

 ليولا نم بولقم وهو كل ليولا هانعم ليقو رذحاف ٌرغلا كبر ىا كيلو نق اهانعم اهانعم

 ةرتكافلا ىفو ةرقانملا ىنعمب ردصم راغنلا ر راتتلا تبحر ةرفاسملا ىار سل نمزل

 مرا فاح 3 عمو تيكر سمت سرف نم مك ىنعي ليثل عج لويفل لوب ري كك
 وبهللاو نعللا ىف نزح ذاب نايبيعلاك نشيعأو حرف ىل ل لمسل ةقسملا هوه تاك نلمح هرهظ نم /0

 5 راقعلا وسحل نايبسلا لِي لعف اذ يشي تس ردصم ايلا ابسلا لوبذ ري

 نع اهيراش اهرقعل وا ّنَدلا اهتمّردلم ىاأ اهترقاعمل كلذب تيقن ربخل ريخ مضلاب راق اًقعلا رمد.

 لاملا ٍنخا هاجر الول ه هنأ لرقم لا ىلإ رظنلا ةّده حامطلا مل حامطلا الول قل يتلا
 اد مانلا هيمي يلم مالكب ملكن الر نحأل اًرعم ًافنأ ام رمخلل بوم ىلا هقرسو
 راسب ةرشع ةيناثلا ةماقملا حرش ىف هنايب زم دقو دعت ميبستل َتاَرُوَح ىهو ةكيس عمج سلا م

 لاقي ينم را | سنا ل مالا و هللا نم يواقا .ءاواكتا د نغا ىنغمب نبا يشل

 اريثكلا اههو ءاّمغ ةضورو نغم داو لوق نم ريعتسا لغألا ريثكىأ ءاتغ ةيرقو نغا ناكم
 هلصاو اهلالخ ىف جرلا قيفحل وا اههيف بابَّذلا ن ريتطل كلوي ايش , مسالا اقتلملا ٍيقعلا

 رمعلا ى) حرتلا ىقنتو 27 3 مك كانا ىأ | قطا مو ق 0 ىمو ةثغلا نم ةثعلا نم

 نهرو دعملا نوكي ام ىلحا ن | نيري رهتشا ىأ ختفأو نسل لش مارغلا مارغلا ىلحاو ىلحاو 6

 "0 ٍساون وبا لاق ىنعملا اذه فو هب لفن رهخو معلا يع أعلا لازأ اذإ
 ردهسلل ىدكمأ اذا,ارع قدمت الور ندم ص لقرار
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 ا فور

 لاك ةدم:هنإ لق نأ ىلا امر رش لك هدع ربخستو؛ ودان

 .هكبَسب لوقلا اذه ُتْبُخ ىارمأت , ةقادل لكّياز ام ؛ َةَنام

 ىف ؛:ةركسدلا ىلا تِجَذاف ,هكلذس ني تسل اهف كالسنالاو

 ؛ ةرّصعمو نرد م اخ يوما اذاف « ةَوُكْنم 0
 ت10 0 و و92 ه2 9<+<0ن م

 00 روبعو م ساو ا 0 ا ةاقس هَ ”ةاوححو

 ىلع كَم 1 درسا ا 0 در قلتش
- 

 , نوعلم اب َكَل كو هل ْتْلُق ,هِسّمأ نم هموي توافتو « هسسبل

- 

 عابي ىذلا تيبلا ىف ةناخلل ةناخلا ليباز ام هتعرسو هنكل ياواد ةيمرلا عسلا

 1 0 نارعدلل ةكينمو لاومدلل ةكللهم اهثأل نيت نم ةلغق ىهو راّمخل نوناحو رمل ف
 رحم ٠١ باتكلا ىيب امأو ةّيناح مخل

 م ذو ىوناعل سنىنئنع مارد انل نكت ْمَل نإ بزب انل َقَْكَو

 عضوم انباهمأ سضعب ننعو ةيحان لاثم ىلع ةيناكل ن7 بوسنم هيف ف ىوذادل ترسل لاق نقف

 ريس جللذإلا نك دا ةبرجتلل كيسلا ريعنسأ هتباذإب ى 1 ةناكل فورعم او رمخأ

 / ّس ةالا همناو هرخآ ىف ريسلا نيوشتلاب جالّذالاو ملا فلاب ةجلدلاو 0
 ةلح ىف يشلا اذاف راطشلا هيف عمم تويب هيلاوح رصق هّبِش ءانب ةركسدلا ةركسدلا ىلا ىلا
 ل ا ا ل ليقر ةفيفخ ةرْمُكب ةغوبصم ةلح ىف ىا ةرّشم

 ةاقس هلوحر صقانلا نينو عّيشملا نيب وه ليقو رحألا نيطلاب ع غوبصم بود وه ليقو
 هنمو هبلغ ىا بكاوعلا عوض ةدوض رهب ىذلا وهو رهابلا رمقلا :ءاضآ اح ءىصن ىا رهبت

 7 رز رعمةفااد“ل اق عرب لجرلا رهبو انسح نهتبلغ ىأ ءاسلا ةنذلف ترهب

/ 

 اًرَيَْلا فِرْعَي ال ٍدَحَأ ىلع لإ ٍنَحَأ ىلع قخت اق َتْرَهَب ْنَقَو 4

 رامزملارهزمو رامزمو زورفا نانسوب هتيسراف رخا تأ نيميايلاو سجرنلا رهبعلا رهبعو

 ىذلا دوعلا رّبنللاكر هز او ا ىف ىنغ اذا اريمزت رّمزو ارْمْز رمزب رمز رمزي رمز 00 هب رمزي ام

 ىذلا لمثل وهو لزابلا هنمو قش !| وهو لزبلا نم اهقتفي ىأ ناندلا لزينسي هب برضي

 ا ووم,إ1/ديدهت ةملك ىلوا ليق كل ىلوا هنم هعفر اذا ندلا سأر نع نيطلا لزبو هبات لزب
 3 ا



 يا را

 انّبحاصو  ةامّثأاب ال تاِهَللاب ٍتالوُلا ىو ,ةادلاب ال تاوُعّدلاب 3ك,
 اذا ىتح :تادعلا امم زجاتسي الو ؛ةادعلاو ىشعلاب انّْدَهَعَتَي

07 0 

 مولْعَملا ةاْيَصْحَ ةقامإلا :ةقادإلا انل. لاف ءةقاع لالا 2
 كك م ضَقا هل انلدو 0 0 انو و

 شق امه ,هرذو اسبم لتحل "علا ري هين هَ الو / ]5

2 

 نت لة لَك أو  هقارمأ انَشَهْدَأو , هقارف انشح واف ,رازقلا

 عيه ءاتلاو لوح وهف نكت وأ لاحالا اهللع ننامكاوس هزيغاوا راح نمر كل لد لقا
 0 ىو ةلومجو لوح عج وهف ٌمضلاب تالومشل اّماو ةبوتقو ةبوكرو ةبولح ىف ىلاك ٠

 بلطي ال ىا زهفتسي لو ةلوهسلاو ةنوردلاق امك عمنلل ىعم نيكل اهيف مكمل اهثخنا

 نم عفترا ام ىنعي ةّيرقلا للط ىيأر لاقي عفترملا عشوملا وهو للط عمج لولطالا تاع لكل
 ةناعإلا ةناعألا روم هبل ضستمو نتارفلا ةقي ةني دح براقي عضوم مسا ةناعو اهنم ضرألا

 مكاو عاتملا نم رهظ ام مولعملاب ىنمت ل مولعملا هانرضحاف املا نم ِءىقب قونيعأ ىا
 قل ىوس هففقسا ايف بعذلاو ةشفلا موتضلاو موتكمملابو لامحالا نم ادردشم ناك ام /و
 حلو قيقثللا قايلا هلئمو قيفل رسكلاو قلو. ةيولظأو ةيقنل لع هلخ نا دش ا
 0 101 ىور دقو ةنيزلا ىه ىنّيرلاو ّلمادل ىِذوي ال نقلا ليقتلا نزولا فيفخلل ءىقلا
 لغبلا لح رقولا هرقو مغلا او رسكلا هيف زوججو ةودلحكل نموه ىلح دلو هلت هيلع ندا

 الَقتُم هب شون اذإ لمحلاب ءانو هقشمو هِي ضهن ءانا لمخلا ل يقسولاكر امخلو

 هتفطتخا اذإ <ىقلا هتسلاخ لاقي ةعْوُسب ء ريوعلا دخل اوضو ننلقل نسمنةلماقم ةملاسلا شان
 اتم ىنناصناو رابخا امم هّرقو وأ هسفن انّسلاخ هلصاو انه ى اعلا .ل لوعفملا كرن دقو هنم

 لجر هنفمو ةبيرضلا ىف ضام ىأتيلضإ رش والود وهيك لا ىدجلا رازرفلا نالصنا

 قَمّيزلا اضيبا ىهديو قووازلا وه راّرغلاو رقتتم ع 3 0 ىا يالصأو تالصمر تلصنم
 0 رعاشلا وه رارغلا «ريغ لاقو اقو ىقيرشلا هلاق دوم ركسي او. نلّيسلا عيرس هند اًوارف ىهم

 ' - رم نم لاعفنا قاوطالا هقارما , لعمل هب بوصف فاحيزلا نمزنو برش نم تاشيا 0
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122121000 
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 0 را

 ا ًةَيهافَر كفو , ةّيفاء ريغ ةَيفاع عَ عفو ,كِريغ ة ةءالح ا

 هس يل ل

 دالالا ىشاوعب د ,ءاوذللا يفاخت ىفكأو ,ةّيهاو ريغ

 ال قرطأ مث ,ءامؤلا عيمت كنإ ءكاحشا راغظأ ىرفظُت الو

 ةَيَشَح هَفَسَلْبَأ ذك الف تح ءاتطَل ريب الو :اًنظحل ايجي

 ع لانو. هسا حقسو اها عَتفأ رن فيشع هتسوحلاوأ

 ءيجاجتلا ا جاجخلا تاذ ٍضرألاو و جاوسألا تاذ ءانميولاب

 نبأ ْنَ اهّنإ ؛ ا د جاجكلا رحبلاو ؛ ”جافولا مارسلاو
 ءكسيبا تدع اهسوم نم دوس نسبال نم مكنع ىعاو :يووشلاا

 ةعيلط اهب ىتان نمو « قَفَشلا ا ل قّلعلا

 ع 00 مانسلتت تراوسلا لاك ١ قرسلاب قتوقتتمل قبا , قَّسَعلا

 ل رق اانرس رمت .ءاهاستك المكلا مسرد : اهاّنقتَأ

 فو هسرحو هظفح ىا رسكلاب ةءالعما هلك لاقت هسرح اذإ ألك نم ةٌدلكلاو ىيعد ىأ.
 ترهسو ترّذحو همت / اذإ ىابيع كاعكاو نسروتحأ مانم تدابكاو أ زءالك .ق نهد كف

 ىتاهلا ءاوذالا ىقاخم ٍىنفكاو سا اذا لزنلما قع ني ةيلاب ريغ أ ا

 سو نسلفاأ ىا تّياَبلآ هنمو ةدقلا ل ّدللاو أل 1 ىنم هكاعف ض ءارذللاو فواخفلا

 راتلا نم اًباَكمل َّنُك ّيهْئأو 00 نانب تلت هل ناك نم ثيدحلل قو ا يف ,

 تريبل

 ىانتغيب امب ىأ ءالالا از لوقو كوك فو طسا أ ىفنكا ءالالا ىتاوغب ىفنكاو

 د داغلا مج ىف ةيطغألا ىتاوغلاب داري نا زوبجو معنلا ىم
 للكل ةيقع ١١١ ىزعتي الو .ىذعتي هسأيا هريغ ةساياو 0 سلبا هتسلبا جّرَسلا ةيشاغ
 ” الاعثو ا سوو هسار عنقا انايشفو ايشعو ةيشَع هيلع ىقُع
 وانلا رج وهو يولا نم جاشولاو نمتلا ىعي جامتولا جارسلاو لئاسلا ىا ججاّيتلا ءاملاو
 عمج سايقلا ق.وهو برعم سراف ضيبلا ذوخلا ذوكل ىسبال نم نوصملا ىا عاملا رمل

0 
 ليللا ,ةياظ لوأ قسغلاو شيدل ةعيلط ىنم ةراعتسم ةمّدقملا ةعيلطلا قسغلا ةعيلط 1 يلط | ةذوخ م راما

 ام ا ادهيِلُْع ليك لب لا ىو لع عمج م رتفلاب ”:تالرسلو اهقوسن ك قرت كر ع

 7 د رموو



 ل نسبا //

 ,نيداعملا ناوذُعو ؛ نيداعلا ةاداعُمو ؛ نيغاطلا ةاناعُمو ؛نيغابلا |
 يلّيغو : نيلاتخملا ٍلّيحو دلع ٍبَلَسو ؛نيبلاغلا بّلَعو

 ؛ نيرخابلل ةرواحتو ٠ نيرواججلا رو روج ني َمِهْللا نرجأو «ىنيلاتغُمملا
 ,نيملاظلا تاّمَظ نم ىجرْخْأو , نيماضلا كح ىنع فككو

 امم يدر ف مي مهللا , نيحلاصلا كدابع ىف كتجرب .نلِخَدَأو 0
 9-2 2 2-5 10 دع 000-2 ن2 م هد .وبأو

 ؛ قرصنمو «؛ فرصتو « قعجرو « ىتعجو « ىقبوأو « قبيغو ' ىدرتكو ..

 , ىضرعو ؛« ىسنافتو ءىسفن ىف ىطّقحأو « ىَكَقْنَمو ؛ ىّلَقَتو

 ؛ ىلاحو ؛ىلوحو « ىنّكسُمو ؛ نكسو ( ىداحعو ؛ ىدالقو « ىضرعو

 لَعَجأَو ءاَريِغُم لع طّلَسُم الو ؛اًرييْغَت ى قحلُذ الو «ىلاَمو «ىلامو
 0,0, كنوسعو ,كنيعب ىنسرحأ مهللا ءاريصت اًناطْلس َكَنْذَل نم ىل '

09060 

 ىلكم الو: ' كريخو كرايتخأب قلوكو . كنت ؛ كْنَمَأب ىَئصصخحَْو 2

 تع لاقي ربدل دعب 0 ,”مظعلا رسكني 1 5 ةقشطاو ةٌةتلا وهو ا 2 هعقوأ ا

 1| 0 هك ةقشمو ةلذ كل لطي ةناخ انعم ن نلف ا هنمو تذعف م

 بلسو نيبلاغلا بلغو كَل زواج اذإ ادع "نم ىداعلا نيداعلا ةاداعمو نمسا ما
 ببلسلا 00 هجولاو باللتسألاو ةبلغلا ىعمب ماللا تفب بلسلاو لعل ,نييلاعلا لو

 قطح اهيا لغلا ف مالا نيت وتو كردسلا ك حوتخملاو روصملا نيرا نال اخ
 ىقتعجأو 1 هظفح اذ | ةطايحو ةطيحو د اطوخ هطرخ هطاخأ نم تظل ا

 ىباقنمو ىلقنو قرصنمو قرصتو هذاكلاو ءاملا ١ بلط وهو عاجخنالا ىنم 3 ةعفلا 0

 نكسبلا ىكشو كام ىإر كرغو , .بالقتالاو فارصنألا اك ناروصم كلتتملا فق
 لع ظطئلست كو "قوق ىإ ىلوحو ,. رادلا لها (هنيكستنو هيلا نكست ام فاكلا كيرمتب مي

 قرحطنت وفق ىا ايعا اناطلس ةراغلا نم وهو ريغي رامتأ نم أريغم اودع ىا اريغم
 الوكور دك رمألا هيلا لكر لاك تا يلا لق ذر. الور نك ىا يلوتو
 11 ِ و ادم اوم ةعبانلاب لوف هتمو.هةككردو هلل نإ

 بجكاوكلا ءلَب هبِساقأ ِلْيَلِرو بصان لَم اي مهل ٍيبلك
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 ,تّكع اكو“ ثداعلاو ثبياعلا ءاقثا اعلا , ثيابرلا ىرع

 اهّلَعِحتل ؛ ةّيِقاَرلا هتابك اديَْنَتْسأ  لاحرتلا ٌفِزَأو « لاحّولا
 01 ناقلات لق ازال لاقعا 00000-<

 هايو «ةافاكملا ِبرَك ابو «تافاكملا ياو ايو «تافالا عفاد ابو 0

 0 د ا 0 ِط ,ةافعلا 5
0000 

 010 اتا 24 ,نيطايشلا 5 نم ا كك

 ةقييرلا عج تئابرلاو ةنايإ ريغ نمر سكللإ مصفلا لساو قئاوعلا بابسأ انيغلأو قذاعلا
 . هعمل موب 1 اذإ ثيددلل هنمو ىَصيَسِيل ل كيرلا كل دضو كك 0 00
 ىف تّيرتو 00 00 حاول ميركذ ىل تكاسرلا مهيلع اردخأف ؟دونج سيلبا ثعب

 وو  تئابرلا ىرع هل و اوفرغت ىتح ًاطباو :.قعض ف مهرما ثبراو ثّيلد ىا هريسم
 0 راعتلا هعتم هعنملو سصيمقلا ةوزعب را قلعتي 0 نم هعنمجو لجرلاب قلعتت نئابرلا

 لاحرلا تيك ٍنخالا دي نم روكا طغسب نأ قنا نين روكلا ةررع اذكو مغني نأ نع

 60 اهقريخذ ا لع ل انما مكعلاو ناآمكَع اههو لدعلا رسكلاب مكعلا تق

 مكعلا هيلع تدده ريعبلا تمكعو هب مكعي ىذلا طيقل ذلا طيقل ماكعلاو هند م

 ةيفاعلاكر ىصم ٠ ةيقاولا | ةيقاولا اهلعجنل انيلقسا ىا انلزنتسا برق ىا لاحرتلا فزاو

 ةخافلا ىأ قازقلاب ما مآ ةيافو أ ديلولا ةيقارك ةيقاو مهللا مع هلوق هنمو ةيفاحلاو 7 7 ل1

 015 لئا رد اقل ىلع ءانثلا نم. نارقلا ىف ىلا قاخملا كع 1 نر
 // ليللا_ىا ناولملا فرضأو اند ىا لظأ ديعولاو هعولا نمو ىهنلاو ردالاب هيبحتلا
 ةاجعلا) لكرم لوم سحب ةوامل الر هدلا نمر كر "فو, وصقما تامراك نحنأو ةينثت وه راهنلاو

 ةيفاعلا ممالار ىعمب هافعاو ها هافاع ةافاعملاو.. لئاسلا وهو ٍناع عمج ةافعلاو ًامْلْلا لئوملا
 هترسا عباصم كعو ٌةَيِفاع سا هافاع لاقي ردصملا عشوم عضويو دبعلا نع 7 تاكد
 نيرجاهملا مجيباصملاب دارأ لبق مهب ع نيدلا هطهر لجرلا. 2 جتاغمو

 /ك لفزفأر هسقات اذالفرت عزتي مهنيب ناطيشلا خزن نيطايشلا ٍتاَغَرت نم راصنالا مناغملاب
 نيغابلا تانعاو بتو اذإ وزني أزن ردصم ىفضفو ةوزن مس ناوزنلا نيطذلسلا تاوزنو

 ب



 - سور ]و

 رو انرعشتساو 0 [ هش انأ هل نيمو «ضعو ظحل َنِيَب |

 انكاطلو ءانبح وص لغتك ءانس ندا مالا

 اهب تينغف ءراطخألا َّحاَقَم ل ءراطقألا قواك تن تب هللاو

  مكتار ام ىفنأَس ْيِإ رث هريفج باحْتَتْسآَو يفَح ةَبَحاصُم نع
 ؛ ةوادّبلا ىف مكققفاو م : مكتا ىذلا َرَحَدلل ٌلسَتْسَأو ه

 :.كا5عس اوٌدِجَأَ / دعو مكق ا إف «ةوامّسلا ىف مكَقنارأو

 , ىد اوقيرأو هال اهدردمس ني مكجذلا و داو ؛ ىَدَج اوُدَعْسَأو

 ,هاور ام قيقخو ,هايوز قيدصت انمهلا مام نب ثراخل لاق
 هلوقب انصر ,دتلداعت دع انموتساو .هعلراخ

 ةارخلا تصصؤوأ' قم ازمتو امر ريشي امر ةريصبا ىل شوت ضمويب مهنيب ءلصي ىا موقلا نيب رِفسي ىذلا |.
 اًيه .نخا اذا رعشتسار وقل انرعشتساو هعملوهو قربلا 000 رم هلصاو رظنلا ىنقراس اذا

 ام روتف انهاه دارملاو ءىتلا رتف اذا روخي راخ_نم روتفلا روشلو فول رمضاو لقلا ىف
 اذاو  يبهزلا نم: بورضم ريغ ناك ام ربنلا اتيخ ىربت مح مثددع ةفعشو هربخا

 ملم ايفو ديدقلو بغذلا ىف نوحي ىذلا شفلا نبش نبل ”نيع وهف َريناند برش برس
 ريغ ى ىلع نسل عج ىف نساسعلا ةريظنو ةكلهم لا ىمو مضلاب ةدثفلا نجا كنار اطخالا 6

 ةوامسلا ىف ٠ ةيدابلا ىف ىا ةوادبلا ىف اهنم عسا هنأ الإ ةناتكلا“ر يفإل ريغج سايق
 ةوامبلا اضيا ليقو مصاوعلا ةيحان اهب عضوم ليقو لمجلا ا نع ةيدابلاب ءام ةواعملا

 اورثكأو أر [ًديدج ىدعس اولعجا ىا ىدعس اودجاف ماشلاو قارعلا نيب ةروهتشم ةزاغم
 لَعْيو سْرولا كْنَم نع ةيانك اذه ىدا اوفر كسلا ريثكدوعا تح مكتّيطعب ىلقح
 رعش ةسامكل نيب هنمو مدالا جي نذلف لاقيب هضرعو ناسنالا لصال كاتم مدالا

 فاو تيدا اودع اذا يطل ىدعلا دلو قيبدصلا س ساخن نجي 3

 ىمد اوقمراو هلوق ليلدب لتقلا انهاه هب داري نا لقحر ضرعلاو لصالا يع ذل قد
 ةعراقملا# متاستلاو هي ةغماسملا هنلداعم ىلع انيهتساو مدا عمج كيرقلاب مدالاو

 ًقيقو هم كرب نم ىلع انرطاختو معقل انيرض دارا مهسلا نم عراقتلاو عارتقالاو

 عبيمج انعطق ىأ ىلا تدايرلا وع هلوقب . اذمصفقو ليلا ىف هعم ٌبركرلا هتلذاعمو و1

 السالك ا"
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 رم

 مك موعد //رع
 9و ع

 ٠١ مكعرط وُدبَيو « مكعور ورسي امب رك ما : مكبرس

 نع ةلاعبل هل انيَنسأو ؛ةرافشل غلط هنم انعّلطتساَف ىوارلا لاف

 ١ ا رتكلا» ”همان لاو ااتتلا تايكم اهنا م يدك
 200 يوي 9-2 0 لا 2

 ه.قم كلذ لاق نم 00 00-55 اًحاَرْب ” را ىأ رهاظلا 0 2

 ”ياوخيلا كآ قل اَم توكسشو ٍناَمكلاِب ت نكو 1 عرب

 قافك نع َّلَج ىام ّنِحَل هيكل اهتم ذ داَم ناكل

 ١ رعش _ رخآ لاقو
 اًرئاز ناجم ىَرَج داقرلا ىقنو ل دافعا جرب

 قس رشا 0 55//:1/0 رعم ةمرلا وذ لاق قيتكتيو لول 5 مكيركخرفيل 4: 1ة32رل

 ك3 كلا دعرر,نع تحرتا نك نالذح ١ دِنِعَر , اهو انازهنأ ْرُهَت كو 8
 حرفا لاثمالا بتك ىف وه امكلثملا ظفلو ريرفلا اهنم' مرح اذا ةميبلا تكرفا نم هلصأو 0. جون لع

 هعقوني اما لاوز داري نادك هبرح لوزيو هغورإ نكسي ناي هلي عديل هولاق ٍكعور

 5 عؤدلا نم عورلا قلعتم وه ىذلا ”عقوتملا لعج اَنَمأ هَعْوَر بلقنأ كلذ لاز اذاو عاترملا
 اس1 دف هفرلا ىذ لورق قاك قمكلا ىاعمب راص قدح رثك مث ةعيملا مييفلا لن 2_١ ١

 مكبرس ىنمايلو نسحا لؤالاو لوعفملل اًينبم مجلاب مكبرك جَرْفَيل ىو ردو اَهُعْوَر َحَرفَأَو
 ىو. ىا بركلا سار نالقو هسفن ىف تال نمأ نالق لاقيب_مكسفن ىا

 قشكناف هتقشك ىا يرسناف مهلا هنع تورس لاقي ليزي ىا مكعور ورسب لابلا ا

 /ب واولاب يرد ىنع ىيرسو ول نيرسو كنع هتيقلا اذإ ىثع بوثلا تورس مهلوف نم راخبسم ثورسو

 اهمايقل الاوحأ عقت ىلا رداصملا نم اذهو مكل اًعْياط رهط ىا مكعوط ودبيو . ريغ ال عري يرض وبم
 الاح ردصملا عوقوو انياعمو ًمجافم ىا اًنايع هتيارو أ هتيقل مهلوقكن يلعافلا ءاممأ ماقم

 اهلسرأ مهلوق ىف ةفرعم هّيحب ىف ةريظنو سايق ري ماس
 هنم انعلطتساف كتقاطو كده هتلعفو املا عي اهّدروا ىا كارعلا هلبا درواو كارعلا
 007771 دلل الا سكب لليلاو هحا قار ابل واَربخل بلط اذإ علطتسا ةرافخأل علط

 انينسا ةلاعجلل هل انينساو هب راجو هب َرَفَحِي ام ةقيقح هنم انبلط ديري ةعباسلا ةماقملا حره م
 ىنعمب ةليعجلو كيرقلاب لعَبلو اهّتضب لعتلو اهفتفو ميل رسكب ةلاعجللو انيلعأو انرثكأ ىا

 1 ةرافسلا ةرافسلا نع هلعفي ٍءىت ىلع ناسنإلل لعب ام ىمو

 بو ٠
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 يع مكنش ا /و/ / /

 ىف هنادجو َروعاف ؛ةليح فلأ هليصخت ىف انلمعأو «ةليبق |
 و 9 كا ن اخ ا 00 َ 0 َّي مسن ع

 موزع هزوعل تراخ ,ءايحالا نم سيل هنآ انلخ > ىنح» , ءايحالا

 06427 ناد قاس ذا

 حقع َنيَب اوناز اف « ةراشتسإلل قاورتحلا ٍبابب اود>تنأو « ةرايسلا

 ناك كرا طنقو , جانتلا حفت نأ هللا , لكو رْوَشو , ٌلَحو

 , نابشرلا يو ل تانسلا مسيم هميم ّسْع مهتدح 0

 ديف كفو : ناؤشتلا رقد دينيع فو ؛ ؛ ناوستلا 2 ةد>يبو

 , موافكْنآ 3 اهف « ,عمسلا قارتسال د فشرأو , عمجملاب طل

 ه هو

 نمأَيلو « , مكبرك خرفيل موق اي مهل لاق ٠ , مهوافَح هل حرج دقو

 اوعمجا ىأ اردقناو اريغخ هعم تتعب اذإ امي هّيرفخأو هضقن ةردخأو هب قو :نهعب

 ىنم رزشلا لحتو رز#و ل قرشلا بناجلاب قشمد باوبا نم باب مسأ وه نورهج بايب /'
 سيقلا ىرمآ لوق هنمو ٌروزشم ٌلبح لاقي ٍلّرَعملا رود قالخ قوف كل ناك ام لئغلا
 نم ليعلاو سنحأو قإط ىلع بحل لتفي نأ وم لعلا ام « ىعلا كإ قارزشتسم :رْياَدغ 6

 61 اال ل 7 نّيكاط لزغلا لونغملا مربملاو !دحاو ًاقاط هّلزغ ناك ام بايثلا

 لمعي اكادحاو الف. لل "اد لكلام ليضلاو لْكَم اواو سل[
 0 ل تل و ادحاو كبح نالنفيق نيلكت يب حدجت نأ مربملاو كابس داركم

 ةرم ىأرلا ماكحا ّق داثم لعفلاو رزقلا انه كاع دقو ربل لال لقش لات لوصم

 لاقي صنم هت نح ناكو ىعضي ةراتو ريسلا ىلع مزع قرب ةران ىنعي 0 هنيشوشو
 ناركدلا ةحس  ةراد 0 ىأ ةذحو مضلاب هراد رادو رسكلاب :راد ةوذح ةراد

 رعش لا تاحججسو جس عمجماو اهددعب مسي ىلا تازّرل ىف ةحيسلا

 ٍقاَجَس مبيع اهنِم بجو همك ْياَتِمْلآ نإ اَمَت اي ا
 0 "قابلا ةهس عار هن هنا هنيع نم رهظي ىنعي ناركسلا دلع !ىا ناوملا] ةجرت
 ند ىأ عمنلا ق ةارتسلا نذالل اماه زيكا 6 ققرو هددح ا 5-7 0

 ىأ ماما عملا قرتشا نما 'ىلاعت لود نم نحا ةاري "تيك مني دح عقسي
 ىنلاز 0 ءافتل حرب مكرافخ هل حربو هتيلق اذا كمان ًانالا تافكش مهقرغتو معوجر

 سضرالا" نم نيملتملا ءاعحلا لجكر لاز ام ىأ ذك لعفي حرب ام غلوق نم زمالا نر هظر,ةيدشل

 يوما ا دن



 رس

 كا مسرب د //

 9و هدد وو ٠ع

 ْ , ىوهملا عم اَقَلْط تيرشجحو «ىونلا حي رراكشف ؛ نيعالا دك

 ىلا ءتاذّللا قوطُق ىنَتْجَأَو ؛تاوُهّشلا موتُح اهب شم ُتُقِفَطو
 ىنداعف «تارمإلا نم تفقس حقو « قارعإلا ىف ٌرْغَس عرش نإ

 مايخ تضوققف : , نطعلا ىلا نينتكلو , نطولا ر راكذت نب هع
- 0 1-0 

 0 ٠ بتتساو , قافرلا تاقفأت انو ع ةّبوألا داوج 0 ؛ةَّبيَعلا

 0 ةاندوف « ريف ب باحعتسا 5 «ريسلما نم انََل ,قافَتإلا

 يلا ىرنلا نبي تركشف» «سْدَع ٍءَدَلَع 0 لا ل زجبلا
 اهمّعن لا تلو قح قعمد ةلوغ لإ فل نطولا نم دعبلا ىنعي ديلا ىونلاو ةيعنلا

 كار طرخلا ىلطلا اعلط ,نطولا كرت تركشف' ةيرغلا.ةظساوب ىلإ تلصح ةمجنلا ةنهف
 ١ لد 0 لاما رعلا لايكتسا ريغ قا ليغتتم دقو ليخل ىَرج : /

  71اريلتلف درس قازغأ ةكراذت ىد دق ليف اذإ ىّدح اتقلط ىَرَجِ ةفةم للا
 مهلوق نم اقلط ىيرج هلوق ليقو ةياغلا ىلإ سيئات م اقلط نسم اذإ ليدل ٍتَقّلطت هنمو

 0 تىناوهشلا موناخ اهب ضفا اكلنا درت هلبا عارلا اهيف لمح ىتلا ىفو قلطلا ةليل

 قرمأت ام لعفأو قاجاح ىضقأ ىغعيي هلازأو ؛ ةرسك دك ضف لاقي .قيرغتلاو رصلا

 /م نعو كلذ لبق ل م ”ئت لعف نع اع انهاه مدل ضفو تاذللا عاونأ نف ىسفن

 0ك ردا نحل عجور طفل وهو نورؤاسملارفسلا رغس . كلذ كلذ لبق هلكأي مل ءىق لكك
 قارغالا نم تقفتسا 0 قارعلا ىلا بهذ اذا قرعا تاركا ف بحارلا عمج

 نع قداح وه 0 قوف ىنم هقاقتنشاو كضرم نم ليك نأ وشو ةقافإلا ىاعم ةقافتسالا

 3 ةغلابلا قارغإلاو لوثملاو ولعلا نم اههو لتاكتو ضرملا نم لل هانعم ىف اولاق مارت ذلأ

 حا قو تاوهتشلا موتخ ضف قا ةغلابملا نيري ءاملا 1 قرغ نم نم هلصاو بانطإلا اورمإلا

 هبف اكل هيف ءايلآ لصأو هوك وأ ٍلايَحو وأ مث نم كيلا داع ام دبع نيع ىداعف تالا يفوطق

 ىلا ىلا_نيندللو اهلبق م راسكناو ر اهنركسل ا نيلقنا اهيا ةدواعملاو دوعلا ا 7

 0 لا ا ل اعل رانا لح لبالا 277 ىلعلاو هيلا قايتشالا ى نطعلا
 نمت وكو فيسلاك قيرب هل ءىتت نم وحل ةلصاو قفاخو هنم نما ىقلا نم حالا نيس

 1 0 ىا ريفتل فونت لي ليسا لح ٌرْثَح م ناكل وهو مولا نم هنذل ألا

 رفخو رَّثَحَأ ] اذا قيس قرْفَكو © لاق 30 ةتيبح و هترجا اذا ةكرفخم لاقي ىاخلب .ايوطلا هكر
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 كا ل
 0 55305 3 ها اس نا

 ؛عرذؤلاولخ يل , ةطوبغم ةجو « ةطوسرم 0

 ءاضنإو ,سفّنلا قش َنعَب اهّنْعَلَب الف« عرّصلا ُلوفُح ىيهدْيو

 سفنألا ىِهَنْشَت ام اهيفو ءْنَسْلَألا اهفصت ام اهَنِيَقْلا ء سْنعلا

 ننقرمب سغسو ةرصتلا ةلبأو 6 َناَوَب ٌبعِشسو قشمد ةطوُع عبر ٠"نموألا ةاوح ىدحاولا لاق

 هم اهلك اهتيأر دق لوقي ”ئزراوخل ناكو نسلو بيطلا ىف لثم لكو ب

 وق اهتطوغ ىفو قشمد ىف ليق امو تابنلاو ءاملا عقجي لصالا ىف ةطوغلاو اهتسحاو اهيمظأ

 دعم ىرتجبلا
 اهتساتكت تا دقف قشمد

 ٍنْلَب نم قرطلا َتْذلَم ثدرأ د

 الييهاتكر الريس

 هلتّوفو نعب 17 اعل امهثاك

/ 

 اَدَعَو امب اهيرلتَم ىال قو 2

 0 هبشي نامزو ردكم

 [دَنَب يار ق تسلا“ حشو

 اًَدرَع اًرئاطو اًرِضَخ اًعنابو

 ألم سب

 اَدِعَب ام ِيْعَب نم اند ٌعيبرلاو ١

 وك اهيف حوم كلذو رّصقتو هيرعه قرت ام ليخل نم وهو درجا عمج د 00

 نع لوزت نأ ريغ نم هل َنوكت نأ ناسنالا تقي ىلا ىه ةطوبغم لاو فلا ةدجلل ةطوبغم
 1 ةانعالا 3 عّردلاو كل ىا قىيهلي عرذلا ولخ ييهلي نك ندحلوخو اهبحاص او

 نذلف معلوف 3 اعَر رذ:رمآلاب قاض مملوق ىف ةقاطلا نع ةرابع لحج م 5 عارولا

 نمل رار ََق ا وغلاو 5 ا ناج

 نم نوحي نق ,يلفلا ند ةفاطلا وهو هسيدابو كرد ايب ةإ) يحسن د لقلا نع راع

 ه نهل اهتاقم ميقأ ةعسلا ىضتقي اه نادل ناك اتلو

 نم ىلا اهيف جاتحت ىلا لغاشملا نم غارفلا 5 "ا 2 0 ةيونعملا ا
 ىيمهدريز» فرعا لولا ةزاحم ىلإ ل ظفللاققيقح كل هيفا اوولخنمب نهْلإ طسبو جار نلا
 وهو وهزلا نم لاعتفا ءاهدزألاو ىنملا 1 ىنفختسيو ىكغلا قرقتسي ىا عرضفلا لوفح

 اولفتحاو رموعلا لفح لاقي عامجالا لود لصاو وهزلا ىلع هلح اذا هاهدزاو عفرلا

 انككل قتمم ىآ) لفاح ء ىأ) لفاح_عرَصو رام رثك ىداولا لفحو مهعّجم لفحو مهعقجب مهلقتخمو موقلا لفحو 1

 لع ىا سنعلا ءاضناو اهنقشم سعب ىا سفنلا يه دعب لفارحوا 3 عوربضو
 ىلا فا سنعلا ليقو نيحلاةصنلاو ريشلاةريك نم اًوُضن ةبلصلا ةقانلا ىهو سلا
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 هك | ا //ر

 -- « لاثو 007 الو ,ءايحاسأ ربع نِم ناك

 م «ناو 7 م تا بحال

 7-0 را 2 ناس 0 27 من -و 2 دما 0

 ىف كْلَعَم اف «راعلا ةلمازو ءراّثلا ْمهَش اب كل اَذْعُب هل ُتْلْقن 2و
 م و 0 ىلا "دس

 و 0-- ثور 0 ,كتّين 0 ا ا 0

 0 ا

 ؛ لاكمتلخلا تهم حَوانو ا سوم 0 ءلامتلا تاذ

 020 ا تر 0
 ةيفشمدلا ةئشع ةيناثلا ةماقملا

 _- 1-5 مل

 ١١ ؛ةطوغلا ىلا قارعلا ِنَع ُتّصَخَت لاف ماتم نب ثراه كَ 2, نم

 ١٠) سايق ىلع نعقجاف اهتعمج ىا ىتشاحتاف لبالا نشحو ةلابخل ىلا هفرصنل هيلاوح نم هندج

 هبلغ اذا هرمتف هرماق لاقي موقلا رمتي دل ركفتو ةّيور ىا ءايترا الو تف نقاسناف اهتقس

 جرطشلا ىف يلغلا هيف نوكُي 0 وه نسدلاو ةمسراف نسدلا من من هتسد اهتم رامتلا ىف

 هيلغي ذلو هبحاص ةبلغ ىلع ارداق ىف موهلا ىرت ام ديرب ع نسدلاو ىف تسولا لوقت

 (هةقانلا ىف ةلمازلا راعلا ةلمازو ميا ىف رانلا ىلا هعجرم نال وا رانلا نم قلخ هنال
 نمركفي ئا نانسالا هب'ريعي: ىذلا ريعي ىذلا لوقلاو لعفلا ر اعلاو رفاسملا عاتم اهيلع لمجب ىلا

 لاقي نسملو ةيبلا ةوالطلا كتينذا كتينذلع ةوذلط ىف راع هيف كاعف !دبا لعفي نم ىنعي هحبق

 ةشفب لطم طئاغ ىأ ضشفم ثور هل ةحذام دل اثغ ناك اذا ةوذلط هيلع ام مالك !نه

 لباقي هاندا نال ةحاينلا نم اهلصاو ةلباقللا ةحوانلا نحوانو حارتسم ىأ قينح

 1 « ةحانملا ىف اضعب ٌنهضعب

 ةرشع ةيناتثلا ةماقملا حرش

 نانهلل نم ّنَعَت ىلا قشمد ةطوغ و رجتلاو ءآملا ريثك ماشلاب عشوم ةطوغلا ةطوغلا ىلا



 ال

 ب نَمَح تحي هدو حاس اب كنتو نب

 هو ُشس 5 2 4 نع 7 2 ا ا 50

 ار داو ضرعم ىف دس اركي ءرسكلا ال ركملا

 7” و هك عن ىتح ءالتملا كيلوا: دي بت

 ةّيشاح هيرو نم هَنْبَداخ ىواّرلا لاف «ةوبحلاب الذَج « ةوبولا
 انكشا وع ا١ذان اشم" يحاور ناس نإ لا , هنآدر

 رعش ,هل تّلُقف , هنّْيَمو :هنّيعب حيز وبأ

 ٍديكلا ف كتينانأ دير ابأ اي مك ىلإ
 38 ل

 ةحهصنلا كل نرهظا ىأ 0 هكالف ىيخ راس

 رسح هب ىرىسقا اذا هب هب يأ نم ىدنقي ىا. داي مثناوخال ةحهصنلا اور ةحصنلا اورهظا نيزلاح

 ىلا تاكحبمتلا ف رايق ركملا زئابجا هيلع نس 00 ىا رسالا نيدش . ىشك ىأ

 هدي رسكتت م هنال اريوزتو اركم :دي ىلع ىلع ةريبكل طبر ىنعي رسكنم ا وضعلا ىلع ٌنشت

 ضرعم ىف ءاطعتسالا ىفضو هترربو هتيطعا اذا هما هتّحي نم ةلاعفتسا ةحاقسالا كام قلالل م

 ىذلا صييقلا وهو ءارلا متفو ملا رسكب ضرعم ىورب_دقو عضوم مهلا تغب ضرعملا ةحاقولا

 :ليمعملا ءاكاب يلتحا اضيا ىوريو عردخ ىا بلتخاف عيبلل ةيراكلو نيعلا هيف ضرعي

 ىأ خرق زوكو ةعرنم ةنفجو انا هتعرتاو ٌكلتما ىأ اعّرت عرتي رسكلاب ءانالا دال عود عرتا

 وهف لّدجيرسكلاب لذج دقو حرفلا كيرقلاب لوشل ارهشسم اناحرف ىآ الندح نع

 وه اذاف اعضاوتم اذاقنم ىا اهستسم نبا ىا لذنجاو هحرفا هريغ هلذجاو نالذج [«
 ىنعم ىم اذا ىف ام هيف لماعلاو لال ىلع بصنلا لحم ىف هنيعب هلوق هنيعب دنيز وبا انهم

 ىرهوجل لاق ىروغلا نع نفلا ىف ةغل ىو دودخأ نزوب نونفا عمج نينافالا كنينافأ ةاجافملا

 ءاج اذا هنيطخر هتيدح ىف لحرلا قنذاو ةقرطو سدالكلا ىانجا ىو نيلاغألا نيداكألا
 نودف عج نينافالا نا ىربكعلا لاق هبعشو هناصغال هنينافاو رجلا نانفا هنمو نينافالاب

 اذا هموحا نديصلا نمَح لاقي ىرهوجل نعو عقيل ىا شافيل فنملا وهو ّنف اهدحاوا#
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 5 ل اذإ هلق حتصو تلا يأ نع سكنو

 مر[نم مللافا دحقف ثرلا ل 0
 دب 4 1-0 يه م همح -

 وهو قّرلا نم لعافت لّوالا قارتلا لل كيقارت نم  ضفخو نعننمأ ىا(تعلقا امو

 قنعلا لوح قتاعلاو رهنلا ةرغث نيب ىذلا مظعلا و ةوفرت عمج قاثلاو عافترالاو دوعصلا
 ام الا للا قاقتمالا ذل ٌماتلا سينهتلا باب نم |نه ىلع وو ةلولعف ىهو قتنكلا بناج نم

 000 0 و زال كلذ فنم تعش | ياو كلا سول اوعفت اهلعجا انآ لوقت نأ

 لكتي لكن نم اقئاخ رّخاتي امو عجري ام ىا لكني امو "داي قَر ناف اضياو هتوقرت
 بناج ىلا ققعلا ليمو هجولا لح ىا دل رعس لا نا لكابلاو يجلدا
 + 71 ىا قطنلا ىوريو دن نا ظفللا مزو سانلل كٌّدخ رعاصت دلو ىلاعت هلوق هنمو أربح

 / هيلع عضو اذا ٌريعبلا مو نم هلصاو كّرضي اهب ملكتت ال ىتح كناسل ىلع مامزلا لعجا
 ةساخ ريعبلا روفن دودنلا امناو ّنن نا هلوقب ةراعنسالا حتر دقو ةراعنسا انهاه وهو مامزلا
 مالك ىف هلوعفم كرت رثك هنا الا هتبرك سفن هلصاو هنع جرف ٠ ن1 كل ىخأ نع سفنو

 هتنمو هاف اذا اننا اذا ان مضلاب هني ثيددل تن نم قطن ىا تن اذا نزلو مغلا ثبلاو

 ملصا ىا رلا لمعلا مرو تن ةّنأف رس نيتتالا رَواَج اَذإ ىراصنالا مطخلل نب سيق لوق
 او هلصاو هتينغاو هتنعا اذا هتسر لاقي عصا ىا شرو ىلابلا قلخل ثرلاو ةبقلا كلامعا

 لاما نم لق امو رثك امب ىإ ّصخ امو مع امب شيرلا هب قصلا اذا سلا شار

 نم رحجبلا لخدت ال ىنعي لل بكرم ضو قكلا ىلإ عجار اههّزن ىف ريمضلا اههزنو
 ىلا ايندلا نم لقتنا نم كلذكف قرغ ةنيفس ريغ نم رحبلا لخد نم ناف ةنيفس ريغ



 ل ساب حلا

 طقّرلا كيش دقو
 نم يو 3

 2-5 سا كانه

 دوعلا مخأي نأ ىلإ
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 ودا حاسس

 رم سيردس 3

 لد دعم د 5

 ل بدت

 رم نع تا امو

 0 نإد ا ” إد

 ةربالا بقثتح قيقدلا بقثلا 0 ىنم ملا كحرت ىأ تالق سمغنأ اذا

 نبيشحلا' هيف “ىلا :توباتلا" هب ؟ذأو ا لو |ذ)ةرمؤو:مظعلا ار دوغلا هج نا"

 ىنعمب وه امئاو دادعالا ىعمب دادتعالا نيناوقلا ٍِى 6 ل ناد ىف 1 ننعا اذاأ

 ىلع نعمل دودغملا لعج هنا هليواتو ةّدعي :ىا“ ' ةراج ريتك موق ةّنَتْعَيَو * لاق ٌنعلا 0
 ليبطعتسا وا نعم ا“ راصو ذودعملا ريغ لع ل اذإ ءىتقلا نال هيل 5

 صاصقلا نم هنم شن 5 هنم ٌّضَقا لاقي ناكرتشي دق امهنا امل لعفا لابعتسا لعتفا
 يطل مط نق نطخل من - ةاف اهفز ىنعم اهف دزاو سورعلا فزاو طننشاو موسلا ْق طشاو

 ىأ يهاودلا ىلع مطت ىلا ةيهادلا ىفو ةماطلا هنمو مقافت اذا مالا" حلا رحال ا

 دارا ليال ردن عار ةلئاه لك ىلع اهمومطل ةّماطلا ةمايقلل ليقو بلغتو ولعت مب 8024,
 لاقي نفد ىا مط ىاديملا لاق ٌىِرَقلا ىلع ٌمطف ىداولا ىرج لثملا هنمو بلغو ذلع اذا مم

 نم ىكلعونايرقو 2 عمجللو ةضورلا ىف آملا ىرحم ٌرقلاو اهنفد ىا ةيكرلا ليسلا مط
 امد ةدح رشلا زواج ننع برضي هنفد ناب هكلها ىعي ىرقلا ىلع قا ىأ ىاعملا ةلص

 ةرمم ىنالاو راما موق ىم ةراقلا نيب رومالا بربي مرو رمت لجر ىرهوجل نع رغغلا
 لابي مو هلتاقو هشطاب ىا هرماغو لاجرلا نم رغما كلذكو ةرات رغي ٌمفلاب رمغ دقو مو

 ةحلاصلا لامعالاو ةبوتلا ىنعي ّرملا هب ولحي املا كلاهملا مقتقي ناك اذا رماغم لجرو توم اب
 قخرتساو فعض اذا بوثلاو طئادل ىهو نم راعتسم !نه رعلا ىي دسف ام اهب لصيب ىلا



 مغت نارحألا الج ظعولا اذإ تنك الو
 / عب ال تنياع اذإ َعمّدلا المَّدلا ردت

 م ل ىلا نكات كب داك

 نطظصي مو عجر اذا دّئاصلا قفخا نم باخ ىا قفخأ برطضت ام ىا قلقت اف
 بّدسنت ىا ساتعتو مغ بلقلا ىف نوكي نا ريغ نم ّمغلا راهظا مماغنلا مغ الو تماغن
 00 1| علا شم اهتعو كيرقلاب اسوعز اسايعر ساعي ؛ساعو خرفح مالعلا:نمرع
 ءاصوعلاع ةبيرغلا ملكلا نمو صوعالاك هانعم جارفقسا بغصيب ام رعشلا نم صيوعلاو
 هنم هجرخم رّسع ام ٌج نم هيلع لخداو هّرما هيلع ىول اصّوَعو اصايع مصخ لاب صّوعاو
 تبرش ةقانلاو باوصلل 0 : هيلع تاتلاو ندشا هيلع رمألا صاتعاو هعراص هصواعو

 ىا ٌروزتو ديعب ءب انهو بلقل ١ ىلع نايصعلا نم ( لعتفت صاتعن_ىتي ىتقيرشلا لاق تلت مو

 // ربقلا بارت ىا سمرلا ةلظ ةهفلاب ىقم .ى) مّن كرغ ىا ٌرغ نمل فرخنتو ليم
 تسضيلاو دلل انه ال لا ظل كظحال ولو قيضلاو لجولا نمربقلا ىف ام ىنعي مت ام
 او مراستلا كا طنا كب ىدوأ امل اظركم قيفوتلا نيعبو اظوظح نيولا قب تنكول ىنعي
 كعؤون ىا كب حاط كم َبلاج ال كم جراف ظعولا ناكو مراغملا نم فرظلا حومط كاندا
 بص ىأ ىرذتس 00 هضوخ نع هادو بصق ربه نع :حرخياذا منيا حاط لاقي

 رم رعلا فاك ىلع ف 1 هتراطأو هنقرف اذا هترذو هترذاو اوْرَذ ءىتل ىتلا ميرلا ترذ نم قرغتو 0007

 كلاح نم :دضاقأ ار فزعأ فاتعمو لابجتسالا ةركو لال لالول لعفلا كرت هنا لإ كب 0
 اذكب ىل ْنُم ةلثمو لاك كلت ىلع تناو كيلا رظنا قاكف اغا فلاح. نركتتب ضيك وبلا 9,

 ظعناو الأ 3 سم اذا ءاطما طغي اف نم وه ظعنتو رئاظن هلو هب ىل لفكي نم نونعي
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 م

 مولا كا مهقلا تدي ىَم ايأ

 رد اد طخو ممَّدلاو ٌبنذلا ىبعت

 َكالوم تطختلا اذإ
 1 - و

3-8 7 - 9 

 هانرحذ ام يحلاو اعيجت |!ذه ىّشي
 هحنصو هاه اذا ماتحو نيطلا انعر نمر تاس

 بيشلا ا 0

 توصسلا كك 0

 هيك و 1 922 -

 درت 6

 | ل وو اكل لم
 بيغلا قا اذا ىنعي بيشلا ك

 لوق بيشلا ىف ليق ام نسحا نمو لبق نم رفغتساف بيرق نع توم كناب ربخي
 ىردجلا

 ىنَتْيَلامَق قرم تْوَلَج
 ىذلا ضايبلا اهيف ىرأ ال ىك
 ىذلا ُبابقلا َنْيَأ موس
 رشح نم ٌكفئأ اق َتْبِش
 ذطو 3س رهعلا ىدم أ

 اَدّشلا اهنع لجأ ْمَل اه
 ادب قم شضراعلاو يلا ف

 تلا لوعر اتلاف كل
 ىلا برق سعي سفن 3

 اعد ىنعم 0 ىلع وأ انك ءابلا ةدايز ىلع ىاب - امأ | هلوق توم أ ىب ىدان امأ

 هنب نعت ىذعف قنفغو

 06 رسل صا لالاو مفرلاب ىوزربو تملا لك ءاكلا 2

 نم ليملا ىاجهتلاو لطابلا ىف عقتو قلل نع ليمجو ىرمنت ىتم ىلا ديري كيفاجت ماثحو

 نريعتتم ههنا" كشرافابطةيلر كييك 1 انام بناج ىلا بناج

 نتعمجل لوعفم ابويعو كيف نعقجا ةقرفتملا اهعاونا ىا مضنا اهلمت ابويع كيفذان



 - رع در
 مجسم 09 هدد

 ل مُكَكِفَت الو «نفّدلا دنع مكِحَصو , ةرسأل ضارقناب منهتساو
 ن9 نام نام ل

 ضب موي مكرتكت الو يان َقلَخ ٌمرَتْكَتو « نقولا ةعاَس
 نعو «بدآملا دادعإ ىلا «بداوّنلا ٍحيِدْعَت نع ٌمضرعأو ,رئآوتلا

 وه نمي قرلاص ال , لكألملا ف قدما أ , لكاوتلا قرت
695907 

 هني مُفِلَع دق مكتاك تح ؛ لابي توما ركد نورظخ الو. لاب

 ممقثَو وأ 6 نامأ ىلحع « نامزسلا َنِم , مَلَصَح وأ « مامذب 7

 4 /0, 2م اس هآس الك : ناّدَللا ا ةكاسم 0 ,تاّذلا ةقالسب ل 09 ن بتم سل

 ةعاس مككتق دلو ءاكرق لاو ةرتاسعلاب ىا :ةرسالا ضارقناب .. نقفلا تود مفخو معضخ
 ١ نيدشلا عفدلا هلصاو صقرلا نفزلاو نشاو رتكا لب ىنفزلا سنع مككشك دلو ىأ ىنفزلا

 نع اهلجرب اهبلاح تعقد اذا نوثزو نوبز ةقانو هنفزو هنبز لاقي لجرلاب برضلاو
 سانلا عقيل ءاكيلاب اهنوص عفرت ىلا ةارلا هو ةبدانلا عج بداونلا بداونلا نيدعت

 ةدرصلا تحل لاكخ نددع اذا نايحابلا ىنع مضرعأ لوقي 5! نيرو اهلوقك اهيلا

 تانك اورمكلاب مهبدأي موقلا بذا لاقي معاطملا دادعتسا ىلا ىأ بدلملا دادعا ىلا

 0 رعش ةقرط لاق هيلا يادلا بدالاو هماعط ىلإ مهاعد

 رقتني انيف ٌبدآلا ىرت ال هد كرا

 كف ا ةيفرطر لاق كالا ماعطلا مسأو اباديإ مهب ويب هماعط ىلا موقلا بدا !١ اضيا لاقيو

 7 رعش اباقع

 بدلملا ضعب دنع قلم بْسقلا ىَوَن اهشمت رْغق ىف ريالا تولع 1
 ب لاقي بجلا وهو قئالا ىلع كلمجب ىأ كقنوي ام وهو قينالا ءىتلا عم عبتت قئانلا قئانلا لآ

 نمب هنم زاجف همالك ىف وا هلمع ىف قثأت مهلوق اماو هقنو هقنوب ام عينت اذ ١١ ضايرلا ىف قات

 :حلاصملا ةملاسملا ىتاّللا مداه ةلاسم دبهعب ىأ مامذب ربقلا 3 نم ديري لابوه

 ةسنيصقلا 5 نه سشنا م شيع لك صقنيو ةنل لك مدهي توما ناف توملا تاذللا مداغو

 ىف ةيفاقلا ةاعارم عم دحاو عم ىلع اهثالث ماسقأ ةعبرا تيب لكر بيصت طيمننلاو ةطقسم

 رعش ١ ةيلزهلا بونج لوق هلاثم ةديصقلا ىضقنت نا ىلإ عبارلا
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 ب عسسس /  و

 ىنتب 000 الو 4 مذ ع َنورِبْعَتسَت الو ءاكلحختلا

 يي ةحانمل جوعاتلم الو , تقفي فلإل نوعا 1 عمسي

 ديسكو ,تيبلا ءآقلت هيلو ,تيملا شعت مكْدحأ عم ءيشي

 ةدودو نيج ىلخكو 2, هبيصن صالختسا ف هركفو , هييسن ا

9 30 

 :ةبقل مالثنأ 50 اًناط , هدوعو هرامزمب وْلَحَي مث «هدودوم

 ,ةرسغلا ضارتمإل ٌمْنَكَتسَأو ,:ةّبحألا مارتخا ٌميسانَتو

 ىرج ىا لاهناف داْيَم هليها هتله نلق ةوحنو ماعط وا بارت وا_لمر نم الاسرا هتلسرا
 نوربتعت الو هسفن عمدلاو عمدلا ىرج وهو ةريعلا نمر ابعتسالا نوربعتست الو ٌبصناو
 06 عورلا نم لاعتفا وه نوعاترت دلو لاوحالا ىف رظنلا ىهو ةريعلا نم رابتعالا

 اًيش كيلع ءاكبلا ِنْعُي مَ ىيع عوُمْدب نمل اي فيبكت
 كن نع كربق بارت تضفن نإ مث كنف دب اًنزح قَح

 ايه كنه ظعْزأ موبلا تنأو ١ تاظع ل كنرمح ف تناك
 يح هده ولا قزح نم لجرلا اهدجن ةقرد ضو ةعوللا نم لاعتفا غايتلالا .ىرعاتلت كلذ

 حج ةقلح نم هنورت امل ىا دقعت ةحانمل قوشلا نم هداوف عانلاو هعولب تدلل لاقي |»

 توسلا عفرو عزجل عم ّدملا ىلع ءاكبلا وهو ةحونلا عشوم ةحانملاو 0 ىلع نوكيي
 ىعي 5 دودو هدودو نيب ىلخو نيكل كلذ ناريم هل لس اهف ىأ ةهيبصن سصالقتسا ّظ

 لاخ عشوم ىف سلجي لب ىيي او نزحي ال مث هلكأت دودلا ىيب ربقلا ىف هليلخ كرنب
 ةدردو ىف ريدكتفلاو !ديحوو !هيرف >ىقلا لجو كرتلا ةيلهقلاو يعللاو برطلاب لذ
 داركم هئكلو روكذم ريغ ربقلا ىلا عجار ريمسلا ىف ذاثلا ىفو لل صفقلا ىلا عجار لوالا ا“

 نأ لع ىأ كل مالتنا ىلع منزح ىأ ميسا ةروك نم ا ةصقلاو يل

 اذا مقتو ا ءىتلا نيت لاقي ةريغو طباخ ىف للخل ةهّثلا ةّبح مكلام نم ىلت
 دده اضيإا هتمثو معلا نيبو مثا وهف مثي رسكلاب ءىتلا تو ءىق هنفش ةقسصقاو

 سانلا ٌرهدلا مرتخا لاقي لاصتتسالا ليقو ةات توما مارتخالا ةّيحالا مارتخا ةرثكلل
 ردصملا ةفاضار لعافلا كرت ىلعف ةّيحالا مارتخا اماو ل 0 مهمّرختو “م

 ىلاعي ةرسعلا ض ارغعذل قنكتسا و 0 ليس ماعطا وأ ىلاعن هلوقك لوعفملا للا م1
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 11 ِرِمَق كع اع 2 ' تافرلا نبا :تاومألا لَك 021 ف

 اركذَتمو لا ف اًركفم مهيلا تزحف ٠ ربقي زونخجو 2 78 ٠

 قوش تكلل لوَق تافو «تنملا ارد ايف , لالا < نس جرد نم 8

 و هب9-2و 0 5 -

 000 0-0 ههجو 5 0 يم ا نم 3

 05 رطنلا 0 0-00 أ 0 ىيلاغلا اهي
 ْلْيَه مُكوُمت الو , بارثألا ْنْفَد مكُرحي ال ملأ ام , نورت 5

 لوزيمل قو ةكفستحم الو !!تاوخألا لزاونب راجعت الو 1

 ناهرلا سارقأك مروبق  تْقَص نيح ةّبحَألا ىلع ُتَقَقو
 /4 ناك روق لطب ىانيع اكنأو عمد ضافو يف نأ اكو

 ليل 0 0 را ل ا را

 ىنفدي ام ها اهيصل ةياوشح 7 101 هنمو باوبالا عامج نقلا أنه اي

 نم نيملا زونجيلا ربقي زونجير ةنفك ةنيدملاب ةربقم ىو دقرغلا عيقبل اولاق ا

 /م نبأ هنلاق ةزانخل هثمو هترئس اذ امدوتخلا ء ىلا ت”زنح مهلوف نم نعمل أ تام'| ذيج

 م. 1 نواف 0000 لاق قدزرفلا ةأرما َر راون تتام امل ةرقام الب هنأ سا همحر نيل ىنعو دبدرد

 كلذ سأر_ ىلع ةرضاخلل ةعامجلل ىلا نّْلِف ىا يلا تزحئاف_ ةرابعلا هذه هنم اونسقساف
 ةيانك | نه نيل ها كانو قىليبقو لع نم ىأ. ل نم كام ىأ جد ىنم ربقلا

 ندكفد اذاف ككل نفد لبق ىايتقلاو تانكانلا ه لف نال ليوعلاو كيلا | باهذ ع

 1 ةرارهب رّسفقم ضرالا نم عفترا ام ةيبارلاو ةوبرلاو ةوابرلا ةوابر نم ننكسو ىأده
 لاق اهكسماأو 5 سبب اهنذخا اذا ةرصخلاب فلملا رصخت ميلوق ىنم ةدبب اصعلا انكلا ىأ

 ع ١ 7 00 ةلظنح

 رّصٍفف اصعلاب كتيب ٌعقراو ابهقحب كيلملا َْبع اَيأ اهْذَح
 . اموهو عافألا هنمو اهسأر ةأرملا تعفل لاقي يأرلا ةيطغت ىف هلصاو هاغ ىا ههجو عفل
 ]بم رداقاؤهر < غلا كرم اذا زّصقم ىهو رّسق لاقي 'نورصقملا . ١ هزكملا ىا هماهادلا ٠.هبإ قلتي
 ءىت لكو ليك ريغ نم هتببص اذا بار ىف قيقدلا نله لوقت بارتلا ليه هيلع
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 مل دكر ك2
/ 

0 

 ك1

 نيح قعاوص هيف قرب بر ٍقِرَب لك مْثَك الورَصّمْمَم

 ييمتو 0 0 ب وينك وَ عر ترحلا يضع

 و هدد

 0001 لدا لك 0 رام رش هدعت تقرش ىوارلا لاق

 2 ا ا
 0 20 0 ةسماقملا

 مس

 ءاندروا 8-2 0- ليلا |نه لصأ ليقو اناخ ىنعي نينح 8 ىنذلف عجر لاقي ارساخ

 ىوريو رذم رذش اوبهذ مهلوق نم |ذهو ةقرفتم ىأ رذم رذش هنعقار نقزف معا ههدأو

 ّرشع ةسيك ّتفلا ىلع اينبو ادحاو امنا ذاعج ناعبا انو اهقيف ءاغلا رشكب ردمروف

 ت1 لاوهر ردا ىنم ذوخأم رذشو لاهل ىلع ِبْسَن د اهعلحمو اًرذم اًرذش اوبهذ لسالاو
 ترذم نم هنأ ودع ىزرطم ا لاق رذبلا نم وهو ءايلا نم لدب دهم ليقو عابتا رذمو

 ملو ىا رذع ما لذعا لبا ملو قرفتلا كايسا نم داسفلا ,نال تنسف !ذإ) كلا

 ارفذح دقو'لابا مل لاقي نا هقح ناكو فرذدعي وا ديز وبا ىمولي نا ىلا تفتلا

 ءردا ال مهلوق ىف اك :لاعتسالا ةرثكل انينع قلآلا

 ةرشعا ةيدانل ةماقملا ح

 لوقنملا وه روثأملا روثاملا ربخلاب فورعم نأ نهفو 007 1  ةواس ىللح

 روثاملا ريم كاب دا انا ليمورتا ىوارلاو كريغ نع هتيور اذإ ترذا نم ىووملا

 نآرقلا ةرالت لاق اهّيَداج امو هل لبق :نئوشل انصر انك سبل ىوراثلا نا مع هلوق

 نع مكنيهن ننك لاق هنا ىنلا نع سنأ كثي سح ىلا ر اشا هنأ ليقو روبقلا ةرايزو

 دون ةرخآلا رحذتو نيعلا عمدتو ينلقلا ق قرت اهناف اهوروزف ىلادب مث روبقلا ةرابز

 ماق ليللا ءاج اذا معلص هنا وهو زخآ ثيدح ىلا راها هنا اضيا لبقو ارجت اولوقت الو
 1 اذا ىاقلا نا لاقف كلذ ىف هل ليقف روبقلا ىلا جرخ راهنلا ءآج اذاو ىّلصي هبارحم

 رعش روبقلا ىلع ابوتكم سجو امثو ىلبلا موسر الا هنّيلي مل
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 كفوري د روم

 31 7 2 نمح رام من

 ٍنينيع الي 00 ع هان ىلا يح 0 5

20 

 0 ىقبي 3 ٌبيِلاو نقل َنهَف هنم 010

 نيهب ني ءابطظلا 5 نأ معأو عماظملا اهدعب يم صعاق

 يملا ننوقطع ةاكرشلو خغفقلا جحميرُياط لك الو ال

 م را تام ا سور جاد

 يش وح ردع يلي هلو ه يدطسا داطصيل عك نم مك

 عجر ىا ىنتنا نينيع ذاب ىنتناف عابذا وه لاقيو نامدس نامدنو مداس مدان لجرو

 اذا ةينعت هاثع نم لوعفم قع عوجوم ىآ [قفما انا ةرضان ىنيعو بهذ كاب راصو

 كك ردإ .لطأ ال تردلا لاثما ف نيع دعب نم راثالا بالط ىدجب اض ءهنزحاو هاذا
 كلذ لاق هنيع توف دعب هرثإ عبت مث هاري ايه كرت نمل برعُي ٌبلطَت ال ىوريو نيع

 اي هل ليق هب رفظ اهف كامب هيخا لتاق بلط ىف جرخ نيح ماعلا ورمع نب كلام

 لتاق ىلع لمح مث ىنيع دعب ارثا ىلطأ ال لاقف هنع ٌٍقَكف لبالا نم ةيام كل كلام
 نيذ غبي اك توكل ا تادف ةييلصملا :ةيرؤلاو ضررلا نب نيسللاودو هلتقف هيخأ

 1 الا فرقا ىإ نيلاب ان سعب ناك واوا رمزللو مهفلا ىلا ةراما اذ ةينثت نيذ
 لاق اصئاو هل لايتحالا ىف نغلاب ولو زتغي ال ةريرغت ديرت نم لك نا ةهانعمو لثم

 راعتسملا ٍتناج قلاب حال ًةراعتسا هيف عومطملا غلابو عماطلا رئاطلاب دارا امل هنال نيملاب
 رعش لو ىف ريهز لدتا امك نيفرطلا اليك ةاعارم هل راعتسملا بناج نيمجلابو

 5 ملقثت شل ةرافظا نكمل هل (٠٠ نيافم حالسلا ىحاش نَّسأ ىدل

 ال 11 رسال لال 1 ل
 نم انينح ئارعالا بضغاف نقلا ىف ةقياضم اههنبب ىرُج 0 ىرتشيل ثارعا :ءاج

 سحا ىتلاو لبق هقيرط ىف نينح ىس لحتري نا ىارعالا دارا اهف قتل رتتقي ملو مالك
 قلخ رئتتساو رخآ عضوم ىف رخآلا دل قلاو ةديعب ةفاسم ىثم مث هقيرط ىف نيقشل

 /6م

 : هنجوز هعم ناك ولو نينح ققك قتل !نه هبش| ام لاق اهدحاب ارعالا رم اهلف ةرجت

 هتلحار خاناف لالا كرت ىلع مدن رخآلا هيف ىذلا جشوملا ىلإ ىهتنا اهلف ىعمو هتذخال
 عفو مكي بهذو ىارعالا ةلحار ىلع بحرو نونح 'ايهق لوالا كأ 2و ركل نىنشنع

 رمي هكموتف هلل لاقف هموق ىلا ءاج اهلاف نيفشل نخاف هنلحار ري ملو قد ىأر ىارعالا
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 و

 .رارغلا دس اذا يلاولا ىلإ معلا 0 ءداعلإلا 2 نو 2 ؛ قارفلا ةَعاس ىلا مَسو ؛ قيرتل َباذَع ىلاولا قاذأو ؛ قيرطلا

 تب م9 هل ده هس

1-3 5-27 07 

 نايدنلا ضعي 7 5 ىنيب د 5 0 2 لك

 عيدب ىتعم | ذعو قفالا بعذاي ىرخا هباهذو ةّرم هئيجيو هتابت مدعل هناكف يذاكلا

 0 ءىتلا جورخ سلقلا سلقملا لعف ديعبب سيلو

 سلهناو موقلا نيب نم سلمتو هنم صلخت اذإ رمالا نم نالف سّلمج ليقو صلفقلا
 0 امدقتلاو مقل ىف لَغَم سيتم ا ةفيعه ستلعملا ةفيعص لثم نم هتصلخ انا

 ورم نآكو سيقلا ىرمأ نب ردنم نبورمع ىلا ةفرط ىهدي رخآ لجرووه ءاج دقو ارعاش
 ايلف هدعب كلهل رارملا لكآ ىدنكلا ورمج نب ترادلل ذب دنهل اههو سوباق هاخا متري
 ىلا اءابف هقباعس ىف انوكيو سوباق هاخا امزلي ناب اهترمأ ورمع ىلع ةفرطو سئلتخلا امدق
 ةفرط دشناف 2 هبابب اماقو بارشلاب لوغنشم وهو هباب ىلا اموي !ءاجم هامدخو سوباق
 3 رعهي ب .ةهلزا ةديسق سوناقو ىرخ أرد

 0 ليك اوفر ورم كللا ناكسانلا تناك

 ٌروُرَذ انكرسم انهتوضو ١ ٠ اهاهداقا لفش) تارمزلا 1نَه

 رونت امف شابكلا اهولعتو اهيف نالخر ا
 مع را لعل هع نم واق نأ كرما

 ىلا 0 لل كو ارا لاقيو هيخاو ورمع نم انل عفنا نناك ةرقب انل ناك ول ديري

 ع ار ةعضرم ةئاش انهاه . دازالو باو نلا لكلو ةرقملل كلوكو اهتبل صم دلو اهل

 ىلا: ايياتعك ايكل بيحأ عل لاقو بصخ اذهب وزع: يحأ الذ ءابظلاو معلاو رقبلا
 نإ دكا يدوخ حرب الامجلا اة يعاد نا رهن ىلع لماع وهو برك ىبأ لماع

 لع لا باتك لك عفدو باتكلا قّدصتو هلتقاف لجرلا اذه كءاج اذا بتكو اباتك
 لجرلا !نذه فكءاج اذا بوتكم هيف اذاف هيلع ءأرقيل نحاآ ىلا هباتك سمنملا عف دف نيكل

 ردك ولا «لئقف برح ىب + نأ :بانحيب ةفرط بهذو رفو ناتك سمانملا قرخت هلئقاف

 ركشكلاب موس دقو نزكلو مدنلا كيرخلاب مدسلا انذاَ امدان هنكرت ىأ ٠١ نر داع



 #/ فك

0 

 5ك منزل

 :«خرق بَسَنلا فوه لاقف « ْمالحألا هل تَفَه ىذلا « ُمالُعلا

 هيّرطي نساكب َتُيَقَتْحَأ الّهف ثلق ؛ ىَنل بسكتملا ىفو

 0 0 لاقف « 0 داتينإلا 0 تيفكو

 ل ب 2000-

 أ اا 2 رولا 0 اردو تعد

 هَْيَلا ٌتْيَصقف لاف « ةَرْسَح ران يلاولا َبْلَع َقضأو , ةَرْتب لحسم

 0 ا ل

 ]| 1 دلال ددلحالا ه1 نفع . سوح اذا وة 0 ل ال
 ٠ نسح ىأ هترطف نساعك ىظلا ىسو رئاطلا راط اذا وفهي انفإ نم راطو نكح رع نعضو

 ا ايا

 ىلاولا َنَمْفَي ىتح هتّرط فصو نع تعنتماو ىا هترطب نانتفالا ىلاولا تيفو ءتقلخ
 11 كار كلار ةياوشع اناةتوط فسصا مول ىنعي نيسلا هتهبج زربت مول اهايا كفصوب

 ىابهتلا ىنب اذه ىلعو نيسلا لكش ىلع ريصتف عيجتو ىّوسُت اهنال ةّرطلا نيسلاب
 رار عكس ١ ةكترفاو

 روُصلا ِنَمَحَأ ىف ام.ساسلا نم 0 م ززغاف كباتك ىفَو
 اروطلاك تانيسلاو بجارالب قمتي | ةرئاد تارتلاو: ةفاكك ىزظلا

 شافقنالاو ةعرسب بلخل وهو شفقلا كلذ نمو ا هعجو هدا - ىغلا | نسقنك كسقدق
 َتَمَعَعْنا :ثوسكتعلا“ رعش لاق اهسفن ىلا اهزيمارج ٌمضتو توبكنعلا رات نأ وهو

 ورمح نم اديز هسا لادا لاقي ةلودلا ىطعن ىا ليدن ىونلا نم ىوهلا ليدنو رلى
 ىلع ىنتا ٌمللا لاقي ةرصنلا ىه ةلادالا ليقو !ديز اهاطعاو ورمع نم ةلودلا عزن :
 ميلع غل ةّركلا لعج ىأ مودع نم نالف ىنب ها لادا لاقيو هيلع قرّصن ىا نالف
 عمي رمالاو هيلع تمزع اذارمالا ىلعو رمالا تعمجا لاقي لسنا نا ىلع نعمجا نقف
 قفالا الال اذا ءاملجلل ىعف رجت اهيف نكي م ناو رجت اهيف ةضورلا يه ةليمخل رج ةليمخو

 هنا ريغ ًالَألت ىعمب الا نيناوقلا ىف هب عمي م األ نا ىلع ءءآضاو هرّون ئا ناحرسلا ننذ

 ا

 اله ّيصلا تلال مهلوق نم أر اعتسم نوكي نا لمكو بابلا سايق ىلع ذاح ايزعتنم انه هلعج

 رجفلا ىقني !نهلو مالظلا هبقعي لب نبثب الو قبي ال ناحرسلا بنذ ءوض نال هننعال اذ |١



١ 
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 د ممل

 تضلخلا ؛ سلا لام نم ب ام حصل ارامر دجال اذإ ىتَح

 لافف توقعي ند مد نم كضذللا ةئارج ٌىرَبو بوق نم ٌةَبْداَ

 نب ترا لاف ' انين تقزاز سل

 - هنأ تِيَع ةيجرسلا اك يشلا ج 2 تيار اهف مامي

 دوق ترَدَمناو ؛ مالظلا موجن ْتَرَهَر نأ ىلا تْثِيَلف اي
 هّددَشَنف ؛يلاك تقلا ئيشلا اذاف «يلاولا ءآنف 207 بالا

 اذه ني ثلقف ءحيّصلا لُكو ىإ لاقف:َدْيَر قدا ولها هللا

 ليلقلا رطملا ليلقلا رطملا ةضيضنلاو ضاضن عمجلو ليلقلا دا ضيضنلاو ءىتنلا هنم نخ نخايو هزهففتسي ىأ

 ةيناق نسلخت هانت ةافو اذإ هه ءانعأ غلوق نم وو ىذا ىا ىتعأ سا

 اهبارعا .ن نأ ىلا برعلا لاقمأ 37و هو تدربو تاربت ىوربو جرف نه ةضيب ىأ بوق .نم

 انا ىأ بوق نم ةبداق فدردم انك ناكم ل ل اذإ هرفهتسا رجاتل لاق نسا ىب نم

 قلفناف ا ىا باقناف ضييبلا رئاطلا باق لاقي قشلا بوقلا لصاو كّترافخ نم ءىرب

 ىنعي بوقعي نبأ مد نم بتنلا ةءارب ىربو ةيضار ةشبع يت اهكةبئاق ةضيب اولاق مت

 هنا اسال لاك ىذلا بئذلا قب امصردلا !نه 0 ىئرب مصلا لام ىذا اذل
 118 نس فرآه هوتا ام ٌّىرب بئذلا نا مع متبذك رهظ اهف فموي لكا

 اطرف نمر لو م ّنَدل زواج اذا طها نم مما ططششلاو تفلك ىإ نمس

 عا تكل زواجي ١ هيف طرْفُم ىا طرف رما هنمو طرفلاو كابا لاقي طرفا نم مما طرغلا
 د لا سابعلا وبا وهو ميرس نبأ ىلإ ةبوسنم أ ةكارسلا

 0 3 0 هلوصا ىلع عرفو هرشنو مس بالا 0 0 3 يباع

 00 ىف عقي الجر 0 هغلبو دنا كاع ننااعتقم ناك جرس ا را تكول

 عيرلا ل ملسي الوهو ملعلا عابرا ةثالث مم ا رمل

 ن هل ملسف ةلوسالا عضوي درفت ٍىذلا وهو باوجو لاوس هقفلا لاق كاذ يكد "

 هيف هوقفاو ام نلعج اذاف ناكل احا هنا نولوقي ا هموصخو لكلا نع باجا مت

 باتق ماعلا عير سانلا عيمج نيبو هنيب قبو معلا عابرا ةثلث هل مس هيف ا م
 0 ميظعاو جورس لها رهشأ ىأ ةيجورسلا مع ةفينح ىلا ىف هتعيقو نع لجرلا



 ا

 ١لاقف ءاّضرع قابلا كل َنيَمْجَأو ءاَصْعَب هنم ليتل لاقتم

 ىلاولا هحقنف «فالخإ كدعول نكي الف .نالخح ىم م عشلا

 ؛ليسقآلا قوق قرو , نيس ةلمكت هتعزو كعب َء َعنوو ؛ نيرشع

 جاحخلا عدو ؛ج جار ام ْذَّخ هل لاقف ؛ ليصحتلا ٌبوَص هلجأل َعطَقناو

 000 لصخيو قابلا كل ضني نا ىلا ةليمودا نأ ٍٍظ ف ققَعَو

 ! ىدلقسم» ناسنإ | ءاءرمو: ءىديل ةمزالأ نأ ىلع كاذ ُلَعْفأ ْميَشلا

 قررشطلل "قمر زجلا» ماووطفلاو ةروقلا 3 ءىتلا نع قكلا ٌراصقإلا لاقلاو ليقلا

 ماع يقن مهلوق ىف لاق هنا مزراوخ رث هها راج نعو باول ليقلاو لاوسلا لاقلا ليق

 نيلعف اههنوك ىلع اهرانبو اذح نالف 0 0 مهلوف نم وغلا ليق نع
 1!« هنمو ريمضلا نع نيواخ 1ايام ارح! لع بارعالاو ريمضلل نينيسما نر كتف

 فرعي ام مهلوف ىف كلذل اهيلع قيرعتلا فرح لاخفار لاق ليف ايندلا امنا مهلوق

 هننتتحأ ىننحماأ نيح ىنم 00 عمجا ل اضرع قابلا ىل ىتجاو ليقلا ىنم لاقلا

 نع ىأ ضرع نع نوبرضي اوجرخ مهلوق نم وهو ردصملا ىلع اضرع باصتناو هتيابجو
 ىا طئانل ضر هب برشا ملوق وا اوبرض نم نولابي ذل قفّنا ام فيك ةيحانو قش لك
 0 ا تي ا يي امحا ىأ هنم ندجو ثيح هّشرتعا

 ىلع عزوو هريغ ما سوجم هلمع نمتلثست دلو هتدجو ىّمم هرتشاو هّضرقعا ىا اضرع

 اهف هوعّزونو اعيزوت سر ىلع جحارختو لاملا عزو لاقي قيرفتلاو ةمسقلا عيزوتلا هتعزو

 وهو هطرشو كلملا ناوعا ةعزولاو نوقرفتم بورض ىأ سانلا نم عازوا اهب ملوق موا ةنكب
 0000000 دلل كيدح هدمو عزارووف هقحس اذا اعزو عزي هعزو لاقي عزاو عج

 ', ةقنلا ايكدي لمكُي امل منا ةلمكتلا نيسمتل ةلمكت مثكي ناطلس نم ىا عزاو نم ىانلل

 ظلغ ٌكض وهو ىفعض ىأ ف قر ليصالا بوت قرو ردصم لصالا ىف ىو هب منقي ال مسا
 نع نكح لئضالا بود قد هلوقو سمتلا بورغ نع هب ىتكو رصعلا سعي ىقو ليصالاو

 هب ءاطعلا هبشو رطملا الر هلصا بوصلا ليصفقلا بوص راهنلا باهذو ليللا موج

 ضن ضني قابلا ليصقل ةلو نوكا نأ ىا لسوتا نأ ًايهنرارصح انا ىأ ار 0

 /4 ماردلاو رهناندلا نوّمسي زاجلا لهاو هتّيقب هريغو ءاملا ةضاضتو اليلق كايلق لاس اذا ءاملا

 لاقي دقو اعاننم ناك نا دعب انيع لّوحت اذا اًضان هنوني اهثاو ديبع وب لاق ضانلاو ّسنلا
 ناللف نم هقح ضشنتسي وهو رشين ىأ نبذ نم كل صن ام نخو ءىت هنم ىديب ضن ام



 ك2 76 نك //1

 ةعبرجت آلا ديشلا َىَأو «دَحأ هب فِلْجي اب قلل الو ءدوقلل |
 اَمَمَيَب ٍجالّملا ٍلَرَي لو ءاهعرج دل نقْمأو ,اهعرتخا ىلا َنيَحلا

 ا يبات مص ىف مالشلاو رعت ىضارتلا ةدكو روت

 ىلع ٌهاوَه نار نأ ىلا هِيَمَنَي نأ ىف دُعيطُيو « هيِوَلَتِب يلاولا
 عمطلاو ءَهََت ىذلا هيا تناوب دلك م

 نس هحفنم نأو. ءهصلخشسيو هلغلا صلخ نا هلا
 ُقَيْلَأ وه اهف َكَل لَه ِميَّشلا لاقف ؛ ِهِصِنَعَي مث وشل كا

 ففا 0 ا لاقف 6 م 1

 ضاضقلل ىا دوقلل راتخا الو راتخا رامضاب ةّيلوعفملا ككعوا ةيردصملا ىلع ةبوصنم اهلك 7
 م اهف لعتسي دقف هرح ىلع قلكل ىف بارشلا ةقارا عيرجتلا نيهلا هعيرجم الا ريشلا ىأو

 071,0:[2 ىلع رم رِفُْم لاق رقمو رقت وهو ارم راص ىقلا رقما اهعرج هل رقماو هرك ىلع نحب
 ريغ هركذي ملف اًيدعتم رقما اًماو رقيملا ىفاعُدلاب ىداعالا قْسس لاقو هنأ نغأ
 جذلتلا لزي ملف ةعرج عج عرجو هل هتررما ىل ابارش نالفل ترقما لاقي لاق ىروغلا
 ىفو هتعزان اذأ اخي ةاحذلم هنيحالو ٌيفم وهف هند اذا ايل هاد لجرلا تيحل لاقي

 بعص اذا ارعو رعي رعو نموه رعن اوعزانت اذ اذأ ١ اوحالتو كاداع نق كاحال نم لثملا

 هب نارو هنار لاقي بلغ ىأ نار هلياقب هيولتب ةلاننا فرديتان نمص ف 2
 همت ماقا ىا ٌبلاو هتبلغ اذا لقعلا ىلع ريل تنارو نيعلا ىف ساعنلا نارو هيلعو
 رعش ١ ريهز نب بعك لاق :دّبع ىا
 لوِبُكَم َدْفُي مل اهَرْنِإ مَتُم  لوبتم َسْوَيلا ىلَقف ُداَعُس تتاب 0201#
 مالغلا |نه نا ىلاولا نظ ىنعي كسفنل اصلاخ ءىقلا لعج نا وه صدلفتسالا سلس ا

 0 نيري ام هب لعفو ةديق نحي هلخدأو هنذخا جشلا ني نم هصلخ اذاف نحا هل سيل

 كلاحب قيلا وه ءىث ىف ةبغر كل له ديري ىوقتلل برقاو ىوقالاب قيلا وه اهف كل
 4,208 ىلاعت هلوقل وفعلا ىوقتلل برقا وه ىذلاو ةوقلا بحاص ىوقالاو صاصقلا نع وفعلا وضو

 ل 0: نيت اه نقود كرو |1110 كف كو ىوقتلل برقا وفعت ناو م
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 ( ىفيسل ةَتَماه تّلَعَج الو 0 اح كّدبا تلتق ام ىَنِإ

 قرظو ءشضلاب ىّدَحو ؛ شّهلاب نْفَج ُهَللا َىَرف الو ءاًدمع

 دارا اعلا يسمو ينلالا يدور ٠ مدلاب يللعو« غلاك
 « مالاثألاب قأودو ؛ مالظإلاب ياعشو ,قارتحإلاب ىقتضفو ناك

 م ةايقنإلاو ءةّيلألا هذهب تاليإلا الو ,ةّيِلَبلاب ءالطصإلا مالغلا لاقف

 ندا فرتلاب ةيناتلا ريع 0-0 هدام (هنام 000 نانا قدرب ينشلا

 وهو 27 0 0 مدقم نع ةرعش رسكأ كا ها اعل 00

 نال ةرضخ اب ضايبلا ىف علطلاكو غ ىذلا ىرغت ىا ملبلاب ىلطو علطو عّرتلا قوفو علَصلا نود

 5 ةرفهز ناين راهبلا 0 00 0 2 101 دع 2

 9 اهيلا 7 4 57 مفل أ 0 0 هب ردد 0 00 ل . 50 ل | نم عفترد 0 0

 دل ةّهكنلا نم باط ام ةكنمملاب نيرا امكو :الطإلا ىلع بيطلا ىذلخ ديراو | رّدَبلل انهاع

 لاك تندذلت وأ رهشلا رخآ ق ةاصلا قاحلاب ىردتو ينلاغلا 8 أيّيط نوكي دل لا ناخد

 هققحف سمتلا عم عاط هنال هب ىّمس ةيشع دلو ةودغ 0 نأو .ناوا هرخآ نم

 ىنم ىريرذل هلقن دقو ءاملالا نع ةيانك | نه هلوق اهدادوسأ ةضفلا ق قارتحالاب قاضفو

 0 : ولا نسل ىا لوق

 7 يولعلا ا ل كلل كك داركلاب تقرخأ

 كح ارت هنأ ىمر ىأعي اضيا ءاهئالا ىنع ةيانك وهو مدلظلاب ىوربو مذلظالاب ىاعشو

 0 ارمقلا تاو سلإب ىيري 0 كاق الاب ا ةيدلا داوسب هن ءاضوو ىهجو

 مالغلا ىف هقيوشتو 0 ا 0 2 ايلا :ذنغ ركذ نم دارملا نا معاو

 م ةبورب هقوشو هقشع ٍديزيف هيلا رظنيف مالغلا نموم نموضع لكركذ ئيشلا ىنم عقب اذا هنال

 ىلخلو دايقنالاو ءاقادلا ماالظمالا ةيلسلاب ءاداطتسالا لامخل 0 قى نهاشلا مالغلا

/ 

0 

 د



 /نيِهلا ةَيفلك ىلو نقو ا ةماشم رن ند لو حلا
 عم ؛كلذل كِلاملا تْنَأ  لاقف ؛ ني مأ ٌقُدُْسَيأ كل َقْدَيِل 9039 نه مع

 لق مالعلل ْممَّشلا لاقف ؛كلاهلا كنْبآ ىلع ,كلاهَتْملا َكِدُجَو

 : َلَجلاب َبجاوتللو ءروتحلاب نويعلاو ,رّرطلاب ءابجل َنّيَر ىذّلاو

 دودو « مُمّتْلاب قونألاو ,مَقَسلاب نوفخلاو ؛ قلاب مسابحملاو ه

 ؛ فّمَهلاب ٌروضفلو ,فرتلاب َنانّيلاو « بّمَشلاِب ٌروغتلاو , بهَا
 0 00 0 3 0 0 ا 4 ع كو ةليعلا لايتعألا ا

 00 م ار ىزي ال تيب كبلارا نارعلا

 رسكنار تقفنا اذا ةزملا نا معا ايلاخ هلوق قفاويل ايساخ ىف ةزمعلا بلق دقو هدعاب (*
 نم ىربو ءاطقرلا 35 ىريرلل لوق وحنو ةّيزو ريم وحن تطقنف ةضحم داي ىبلق اهليق اه

 0 ا لَ 812 نيب نلعج فلا اهليق نحاسلاو ةكرفم نناك اذا 0 ىوغ سند

 ىلع لخد ىبرافلا ىلع ابا نأ ىاج ىنبال قيناصت ضعب ىف ىرم ىزرطملا لاق لّماسو
 1 اطوقنم لئاق بوتكُم هيف ءزج هيدي نيب اذاف ملعلاب نيمستملا نم نحأو

 انعضأ ىف لاقو بّضغملاك ىلا نفنلاف ىطح لاقف نم طخ !نه يشلا كلنل ىلع وبا لاقف 6

 احافم اًمدو ازاي الا ١ "كارم راسل ْعَدن ملو احا كلملا انلتق نكت
 وو مدلا ف د ليق ايكهجفو يل حوف نم ريعتسا | مدلاب ةك ةعقلا تحف نقو هسفنب حافو

 سقو كم كَ ايلاو ىلعجأو ىلإ ضوق ى ١ ىنلو نيمهلا ا ل لصالا 3 كيطلل

 كدجو عم الاب معا هاو عيذلا رتكا ىف دجوي 0 قيملا ةنيقلت ةئورب 1:
 كله ءىتلا ىلع لجرلا كلاهت ملوق نم راعتسموه ديدشلا ىا كلاهتملا 9 كنزح ىا
 طقاست اذا شارفلا ىلع كلاهتو هيف نج اذا رمالا ىف كلاهت هنمو هصرح ننشا اذا هيلع

 نا وه روشل روحا لاك | ع اهطقاسنل كوله ءاكملا نم ةرجافلل ليق هنمو هيلع

 ل رمل ضايب صولخ ىأ ىأ ضايبلا ةيباغ 3 ا داوسلا ةياغ ّ يف نيعلا داوس نوكي

 ملفلاب نانسالا ىا ممابملاو نيبجانل نيب ةجرفلا ىف ملبلا جلباب ايضا“ هلا

 تدقلاب ١ ةريخلبا ىا بهللاَك دك 0 ىا مهتلاب
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 كرا 1

 سلام 9 سن

 ناكو. :>لتلا لاو ىلا رانا ءدَحّللا اماطتشا د ىعَب 0000 ََق
 و شا

 امّرْسأك ؛: تانجلا ىلع :قنقلا بح ٌبْذَعُيَو ؛تانهلاب ُنَرُم ْنَم

 يَّشلا َدَّدَج «ةارَصَح الف ؛ هتوُدَع ىف كيَلَسلاك  هتوذت ىلا

 )0 ا هلا كحل ىطنشلاف ار نع ىداتساو اوم

 ىلع ؛كافأ ٌةَكيفأ اهَنِإ لاقف « هِتَرُط فيِفصَتِب ِهَلْقَع َرظعو ؛ هِتَرُع
 ىلاولا لاقف «لاتغمب َسْيَل نم ىلع «لاتحُخ ٌةَهيضَعو :ِكاَفَس ِرْيَع
 هنم ٍفوَنَسأف آلإو «نيبلسُملا َنِم ٍنالْذَع كل َحِهَش نإ ِمْيَّشل

 اعلا اًملاخ هَمَد حافأو ءايساخ هاَّذَج هّنإ ديشلا لاقف ءَّنيَّملا

 | ةموصخل ذ لش ددللاو دلل راع دب ططشلا نم لاعتفا طاطنتشالا ددللا طاطتشا نعب هب

 قتعب نيمفتلل نم دحاّلك نخأي كلذ دنع هّنال اهايناج هنو قنعلا ىّديدل ىم هّلصا ّناكو
 وأ بسحل ىف نامساختي نيلجرلا ّنا هلصاو بّسكل ىف _ كتاعلا رفانتلا رفانتلاب ل

 وا ابسح اههدحا ةليضف نم :دنع نبتي اهب اهغنيب ّمكهل مكحاشل ىلا نارفنيو بسنلا ىف

 لوقي ناك فعي مب ىا تانهلاب نزي ىنّمم ةمحاخم لك ىف لعتسا قّح رثكمت ابسن
 /ف ف ةنه عج ىفو ره تالصخ نانهلاو هتمهتا اذا هتننزاو !ذكب انالف نننز لاقي ناماغلاب

 كرر لا اهداف رعلا,ىف الا لعتسي.الو.تاونه لاق اهّدو نمو اهلصا ىلإ اهدوي ال نم
 هتودع ىف كيلسلاك مث ٌنقامو ممعمجتو موقلا سلجم ىدتنملاو ىدنلاو ىدانلاو ةودنلا

 ىنب فافَخو ردع لتم مهنا دوس فا ممتبرغأ ىنمو ٍبرعلا ةصصلتم نحا ةكلسلا ١ نب كيلسلا

 قى لكما هي: رضي ىذلا وهو داوسلا ةديدش اد نناكو هماب فورعم وهو امهريغو هب بلت

 عب لاو ىلا كبلط ىودعلا همصح ىلع ىلاولا ةرصن ىا ةأودع كيلسلا نم ىدعأ ليقف ودعلا

 ىا قاد عاف ريمالا نالف ىلع نيدعتسا لاقي هنم مقتني ىا كيلظ نم ىلع كيدعُيِل
 كاولا نعي قطنتساف ةنوعم لا ىهو ىودعلا هنم مسالاو هيلع ىنناعاف هيلع هب ننعتسأ

 رارطلا هنمو عطقلاو قشلا ٌرطلا هتّرط فيفصتب هلقع ٌرطو ههجو نسحب ىا هتّرغ نساسب

 اهتهبج ىلع اهتهبج ىلع قوم ا رعشلا نم ةيراخل ةرطت ام ىف ةرطلاو ررصلاو ني نييامعلا ٌرطي ىذلا وهو

 الو سيل نم كاع :مالكلا نم مبقلار ناتهبلا ةهيضعلا لاتح ةهيضعو هيوست ىا هفقصتو



 انيِضَمْنمو لهي ابِطَم ُفْيَبلف « قرط ني |

 ياا

 وه

 اذا لجرلا:لمتا غلوق نم ةفيفخ تناك اذا ليلعتو لالمت ةلمت لاقي ةعيرس ةقان ىا ةلمت
 ليقو هرما ىف ٌداكل لعمتملاو :دغ نع هجرخا فيسلا ىتنا ةلعمتم ةمزع ايضتنمو عرسا
 ةرمجشفنو اهوأم لاس اذا ةلعمتم ةبرق ملوق نم هلصاو ةعيرس ىا ةلعمتم ةقان هنمر يفشل

 ةيلكلا قاقتشاو زاجلا ر اعنسم ىنم ةيضام ةفيقخ ىا ةلعمتم ةمزع 3 ىلذ كتو 0 8

 ارثطا مدان داري برطلا وهو عومتلا نم

 ةنيفسلا قريلسا دا ةشامالا نع تانك انوار 0
 هنباب كنف قلح ىا اتّْيس تبسي ىّبس سار نبس دعب سّرُم عمج بانطالا سارمالا

 ىا ةهبدق هب ىتفرع لاقي هتقرعم ىا هتفرع ركتي اًبجافم هلتق اذا لجرلاب لجرلا كنف
 ةهتلا ةفرقلاو همظعتساو همظعأ هلثمر ىنعمب ةربكنساو ةربكا هنقرق ربكيو قفرعم 0

 عيتا نيذلا ىا ىتفرق مثي ىتفرق مهدنعو ىتفرق لها م لاقي
 فورقم وهو هب عنا اذا !ذكب لجرلا فرق نم ةلعف و مهدنع اهربخ دج ىا ةفرق عناق

 تلا[ تل 7 رن

 ٍلئانو كيدلإزرب نم نعيبشف

 ىلع ىأم ةطايح َرْيَخ تودغو

 ام ليزج تيننظا ن ىاح 0

 ىلعلاو نراك ىف ٌبلاغت' ىتمو

 اذ مذوج م ِثيغلا دوج كيفي

 كف ءاطفلا ليف اذا 588

 عولا كا فقويسلا ِئَظ نكح نوم

 ميورخ مسور كيرلا صح
 قونلا»ق ةئسالا ىلع نول اوي

 ىرولا ىف ريخ دوج نا ول ىتح

 نم كنك

 هذه آآ

 قّلتعا ا

 امهَنْيِب ماصخلو , هّنفرف ريكحبو , هّتَنرع ركني مالغلاو 5 0
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 ا يَذَي ؛ هندرب ْميَش
20000 

 يحّرمو كِْيَدَل ٍلها نم تبورو
 ك ندم, تلاه د فزأو ىمغن

 مل ةعيدو هلييكيلعأ

 بّدنجو هوك ٍفوع لآ نم
 بلغت رراَخألا َنييبطتلاب
 ب نراصمي مقخا ترثع

 ا

 برهم نم ىذرلا ىف ا
 برشملا دور ىلا ش نابطعلا# ل قم

 0 فكيوتلا ءالذل نعم َْق

 5 ّ 0 : بسك

 اهف ,ةلعمشم َةمْرَع
 -_ 0 ع 0 5 ند

 20 ا ما 0

 تس ا 0 2

 الا
 ىسارمأ

 كنقان نع نالف ىنب لسو

 ٍح



 ا

 ب منه 1

 3 ها كرو 7 00 .٠

 كلام ةّبحَر ىلا «قوشلا ياد ياَفَتَق لاتمام نب ثراخل ّكَح

 رسك ىلع ممدنف ارج باصا ىتح رامدلل نم ٌرمو ارامح لتق مس لك نا ىأر بصا اهاف سوقلا
 , ىسكلا نم مدنا وه ءىتق ىلع مدانلل لاقي كاتم !ذه راصف ىطخي لل هنا ملع ال سوقلا

 ةرشاعلا ةماقملا حرش

 .رلا قوط نب كلام ةبحر هصنخت ىرُي الو هتوص عسي نم قتاهلاو ىب اعد ىأ ىب قت

 نم ةريهش ةنيدم ىهو مايا ةسخ بلح نيبو مايا ةينام# قشمد نيبو هنيب تارفلا ىلع نلب

 تايبحرلا بايتثلا بسنت اهيلاو هيلا تيسنف اهالوو قوط نب كلام اهانب ت تارفلا ةلامع

 نم ايناج نتارفلا كلابقتسا ىف ةقرلاو م قيرطلا ر اسي ىلع ىو ماشلا ةبحرب فرعتو

 مانقلاو ةعيبر رايد نيب كح تارفغلاو ماشلا دالب لواو ةعيبر رايد رخا ىف هو نارح

 ا الا و تلاع هير اذاف

 0 ادا ل كب دالولالدا [ هدحا نز وكت نب نحب ىداطمصوأ ني دق
 رعش هح لم نبيجح

 ملا نم هيف ٌهَيْغُب هناك هن ءاج ياسولا تمدلار ماج

 0 هلئانو متلك ىب ورم ُناعِط
 ملا نم توملل ني مل هبلص نم اًنلح هلثي روع لمأب ناكول

 رعش هوتي لبعد لوق نم اذه نياو موثلك نب ورمع بسنب هلاصتا ىف اذع لوقب

 موصغمو مثنم حرف ىذ نيب ام بِنيَجاَحل ودعي ملك سانلا

 مودهمززيغ َءانب اهنم موري ٍهِيَبسنب ٌكوْعْشَم لظ كلامو
 مونلك نب ومع ىلا ٍقوطَّنيِب ام اهب سينأ ل ابارخ اتويب ىبي

 ههبذدأ نم لق كارشلا نا غلوق نم ذردأم مدالا نم ندق قنا رويسلا نا بيبكل لوقو

 احم اداوج اعاجت اكلم قوط نب كلام ناكو هيشو برق اههنيب نيبشلل برضي لثم وهو

 رعش نشناو ىرتجيلا هحدمو بلغت أب هموق نكسم ىهو ةريزجل ىلع اريما

 بعزم نم منع مراكتلل ام ىلألا ني كلالا 1( يلام

 1 ىلطم كفح دوج جنو ىكمأ ىلم تيبطكيف ,ابلاط كيتا ىإ



 كلا اف اهلف , هةريكس تَودو 6

 كداببع 0 مهلا 0 راففيسإلا تاما 0 ,رافولا

 و

 لا هيأ ايف .ديلا ةشن 3ع هيل اذ قط.

 هت 9 0ك

 ينسف , هيلع هيبنتلا 00 توتو "ينيب ىضاقلا فَ تن

 رسكي دقو هيلا بوسنم هناك ىرقت لجرو قخرمللا ىف رهو هقاس نع رمت ىرهوجل لاق
 ةوسنلق ءايلاو نونلا نيدشتب ةيثدلا هتمند يرهت ٍقاَس ن نع تركت نك سداد ننلا ف

 كرر :٠ ةراةنعسالاو لوطلا_ىماهيف ال يلا ىلآ ةيرمتس اهناكو ةاسسل ( 00 ك1
 ةرسحا ىأدهب العا رتكر هك ةقها اذا. كسلا ف بردتسا باوغتسالا تلا نأ
 هيبنت ىعي هيلع هيبنتلا ةرمت توفو رردلاو فول نع فلا لا رولل نك هب ىتاو

 :كينتلا.|نخ رم هلضف ىلع ىدانيو هردقو همناب ةوني نا وهو دنيز ىلا لع ىضاقلا

 ملل .  زاونو قلط ا نابأ راونلا نايا نيح ٠ هيلع مهماعتا ةضافاو هيلا سانلا نامحأ :رتك 21
 را 1 رش هقتاو مدن مث اهقلطف قدزرفلا ةجوز تناك ةأرما مسا

 راون ةقلطم قم ن تع ام عشخكلا ثم نن تمنت

 ٌرارهلا هجَرْخَأ نيج ملك اهنم ُتْجَرَك ىَّنَج تَتاَكَو
 راهنلا هل غي ام ْمْسَأَق ادع هّينيع قافك نتنكف :

 مدنا لاقيف ةمادنلا ىف لثم لا هب برضي ىذلا وه كلا راهلا نايس ا ىسكلار 7 1/1

 م تك فم نط ره كرش لاو سف براك
 : قيني ةنسح هذه لاقف ةعبن ىأر هنا هقّصق نمو ثرثل نب رماع همماو براخم ىنب نم
 مس ةسمح اهتيارب نم لعجو اسوق اهنم لعجو اهعطق مث تربكى ح اهظفحت اسوق نوكت

 0 جرخو رامح ىلا لصوف اههس ىعرف ةيشحولا رمد نم ةعيطق ٌرمم ىلع ذايل دعقو

 أرامح باصاو رخآ اهغس ىرف ىرخا ةعيطق هيلع رم مث ًاطخا هنا نظف رج نمران رهظو ارج 6
 رسكو بضغف تارم سمح كلذ لعف ىتح اطخا هنا نظو ران رهظو ار باصاو هنم جرخو

0 



 كك ا مح ا

 م ّلَصَوو ءَلَصَف ام َحْعَب ُتْلُك يأ الإ ,باتكلا ليهَتلا يدك

 امو ؛هرّيخ صب اناثأك ,هرتأ ىف ُقِلطْنَي نم انل نال لدَصَو

29 

 ل كلا قو :هتاَنَمأ دحا ىضاقلا هعَبناف ؛هربح نم رشني

 لاقف ءاّهَقْهَقُم َرَقِهَكو ءاَهِدَهَدَتُم َعَجَر نأ تيل اف ,هُيابْنَأ نع
 ٠ ُتعِهَنو ءاَيَنَع ُتْنَياَم حقل لاقف ءَبرَم ابأ اب «ممَهَم ىضاقلا هل
 لاا يع تملا ارز تمار اد امدك) لاقح, ايرطا اشم إم

 9 سب -9 قام ن - 299

 دعبول هداج وب تياكوأ هيحوب قفصي جرح هم شلا ِلَرَي

 مظن ١ لوقيو ,هيقذش ءلمي

 وشر بتنتاك مسا وه ليقو ةفيعملا ٌلجبلاو ةبانحلل لجلاو ةباتحلل راموطلا ىولعي ايىأ تاكالالد للا

 كيتا مهلوف نم | ذهو هتقيقحك ىا ةربخ صغب انانال كّذام للا نأ ليقو معلص هدأ

 ىو ماظعلا صوصف نم ذوخأم هلصفم نم هانعم ليقو هلصاو رق نم ىا هضقا نماردالاب

 رعش لاق.ابلصافم
 0 كلا امو ذاب فيلما وز, نريصعلا يرذزت ودا ترو

 نلليفو لك هنم جرخ اذا ىفتو ىقنأو ءىتلا نم صفنأ هنمر هجرخم نم هانعم ليقو

 هسسمحو ملاح يبرز قاهلا دربلا ىهو ةربكل عججربال ةريح نم متاكل صف ىنم راعتسم وه

 رجا ٌثهدهد لاقي ةراجلا ىف هلصاو انهاف ةعرسلا :دهدنلا اهدهدتم همذلك نسحو
 كنا امو ىللاح ام اهانعم اهب مهفتسي خلك ىه مهم جرحدنف .هنجرحد ىأ :نهننتف

 مب لاقي لاقي ليقو . نيتلنصلا ضعب تاحالطصأ نم وهو مثرم وبأ قم :هاقلا نوعل لاقي ميرم 0

 اليس مازال وهي ديب ققصي اترف ايه تنج دقل مرم اي دوهيلا تلاق امك م

 /4// 1//// هيلجر ىدحأ م نقي ىنعي هيلجر نيب ىلاخو ابرض امهب نيوصنلا نيديلاب قيفصنلا

 ةنافز ب لاق صقرلاو نفزلا نع ةيانك نياجرلا نيب ةفلاخلا و فرحا رك

 وهو حاقو ١) رفاحلاب اهيبشت ةارمالا كل ذكو 7 ليلقلا لجرلا ماقولا ةبرهت جاقو نم

 [م نيشلا هيف رسكي دقو رومالا ىف ىمام لا رمتلا لجرلا وهو ىرمتلا تينان ةيرمتو بلصلا



 ظل ا

 ايّدَنَتو ,ةلالعلا هخهب للعت امهل 000 ل اهممارد نئم اههلوانو

 هللا 00-5 0 ديك 0 0 لالا 0 000

 اضّهَنف

 ل 5 لاق .رافإا 0 رهو راسإلا ٠ نم

 تدل ,هسرع تقّعَرَنو ا تعرب ةعاس تير ونبأ د تفرع 60

 ىضاقلا روثع ئم 0 ار , هنانْمَأ رامتإو ,هنانتفأ ري حد

 هقفَرُي ! هدا ع سوت رص دات ,هناتهب ىلع

 هركذ تيوطو «باترملا ماحِإ لوقلا نع تم تمكن: ةداسشحأل

 بابشلا برغ نم كيلع فاخا ناو هناسل برغ ىثع عطق لاقي ةّدكل برغلاو هتففكو هنرجز
 ةلمعملار وكلاب نخالا ةمجملا نا الا ىحاو داو نم ةضيقلاو ةصبقلا ةضبق ىوردو ةصبق ١|

 ةلذلع ء ىت لك ةّيقبو هب ىّهلتُي ىا هب لّلعتَي ام ةلذلعلا ةلذلعلا عباصالا فارطاب نخالا
 ةقانلا ةلذلعو سرفلا ىرج لّوا ةهادبلاو هتفادب ىفالخ ىهو سرفلا ودع ةلالع اهنمو اضيا

 ءىقلا.هب لبي اممروق ةلدلبلا ةلذلبلا لوألا يلذل دعب اهعرض ىف عقجي ىذلا ىنبللا ىفو

 ا طاشنلا ةزهلا سوما 0 يغب 3 ثا دو ةلذلب 00 لاقي اضيا ةّيقبلل مساو

 0 7-5 غزنو ايا هسكأي هناك ىصاعم ا لع هت هتح اذأ 7” هغزن لاقي

 نع هتجوز هنمصاخ هانعمو هسرع تغزنو هلوق ىف لوعفملا كرد دقوّرلا ىلع ثحلاب

 نفخ سيري نقفشا بيلاسالاو عاونالا ىهو مالا ا اذا هثيدح ىف ننفا هناننفا

 قووازلاو هلكشو هنول ريغو هنيز قووازلاب تيبلا قوز لاقي نييزتلا قيوزتلا هناسل قيوزتو
 لكل ليق مث بهذلا عم لعجي هنال قيوزتلا ىف عقي وهو ةنيدملا لها ةغل ىف قييزلا ا“

 ةرتلا هناسحال هحتري نأ هتسح هحفجا مااككلا قوز قبيزلا هيف نكي مل ن ناو قّوزم شقنم
 َّك ةدلاتم نذلف حتر هنمو اهل لقويو ىرد ىأ :فذلخل غرم انذلف نا لاقي لقاعلاو ةيبرتلا

 جشرت نم هلصأو 2 هر لفظي نشناو ان نسحأ هلو او رو هيلع مايقلا نسحأ

 انهو ىوقيف اقرع ثري ققح هب نشم ىتمب نأ. اهدلو غلب اذا اهنا كلذو اهنلو ةيشحولا

 نصح ةليلق ةغلف مل ميدقت اّماو ٌقك ءاكل ميدقتب هنع مجا نيجاف عملا وه 0
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 اضرع

 دك 1

 دنع تبق حقهّنإ اَمأ لاو «تايبآلاب ف غش نأ َتْعَب ؛ةانقلا

 ماَيألا ٌُلْيَمو ؛ماركا ليج ُضارفنأ :ماكحألا ةالوو « ماكحلل عيت
 همام نم اَيِرَب مالكا ق اَقوْد'َص كَدعَب لاخإل فأو ,مايللا كل

 قادصم تاو « نضحملا نع َحرَصو ريل قفرَتعأ حق وه اهو

 سبخحو ال تاكو 3 قورغم م هّنأ 00 رولا

 نم ىيوكشيمتو ل بأ ايروكا فد لنا مع ا

 ,ًةصح ِتاَفَدَصلا ىف امهل َصرَف هّنِإ مث ِكِيَر ءاضقل ىَِلَسو «ِكبرَع

 جتعب 9 وف 2 اما هنا امأ همت ةذلع ىا ةذاو لل ندم هعذ ىا ةدام هيحاص ىلع

 . لاخي لاخ نم مّلكتملا سفن لاخا لاخال معا اهانعم هيبنت ةملك مملا قيفختو ةزهلا
 نسا ونبو ىلالا رسحب لاخإ هلبقتسم ىف لاقيو نظ اذا ةلوليخو ةليخمو ةليخو كايخ

 هلوق ىلا هلوق ىلا ةراها وه ضرقلاب كل فزتعا جفالا وه لّوالاو سابقلا وهو جتفلاب لاخلا 08
 نع حّرصو ضرفق كل هنمذ ىف ىبتو كزاهج عاب هنا رفا ىا اضرق اهزاهج الا ارا مل

 ا يأ ول ع ماا م اع

 لاقف ىارعذلا نب دا لاق مزال ع نانلجب .نكحرص مهلوق ىفو ٌتعتم انهاه حرسو ةواعيسا مجغ

 ةحارلاكو نسم نعل نيراشلاب عضوم ةلمكل ىف وهو !نلجو !ذجو .ناذلجو ناّدجو نحب نكرص

 تفعل هع !ةراثع تحرص اق ءاننلاو حرصو كل نّيبت رما ىف 3 برضي هب ىراوتب هيف وهيا

 قدصل !نهاش فاش نوكي ىء ىذلا مالكلا وهو قدصلا ةلا قادصملا مظنلا قادصم ل 3

 قورعملا مظعلا قورعم قورعم ةرد٠ىلا ةود رهط توام الط هلوق ىف قرص هنا نيب ىنعي لجرلا

 نيدشلا رقفلا انهاه دارملاو ملتعلا نم السم اذ ذا اَقْرَع قرعي قرع نع لوعفم

 ةبغرلا ىذاخ نهزلا  ةداهز ةدّشلا ىف ىا ننعلا ىق هعقوا هتنعأ لافي ردعلا تلح تنانعاو

 ةصاخ نييدلا ىف سهزلاو ايندلا ىف ةداهزلا ليلخل لاق ةداهزو ادهز ءىتلا ىف دهز لاقي

 كردخ ىلا معطلا قيلق انااذا ةديهز ةأرماو ديهز لجو هنمو معطلا ةلق ىه ليقو
 قع رول لخاد ىا رداخ نساو ردا ىنمزأ اذا ةردخم ةيراج هنمو كرتسو كنيب ىلآ ىأ

 مماذ ١> هنهنهن لاقي ةنكل نم كسفن قك ىأ تيرم م هو رول مزل سسالا ردخاو عجالا



 هلل ١ رن /

3 24 

 ىلا ىضاقلا>َفّظَع ؛ :داشنإ 1 هدا 5 اف لاف

 ىا موظنملا ىرعشو هدقعو هيكحا رمالا مزع برطق نعو ناتغل هيلع مزعو رمالا مزع ت
 سيل لفترتو كن نمر ددلتلا ىو باخم عج بغلا بغتلا كك هيظنأ تنكام وه ىرعش

 رعش ةمره نبا لوق نم تايبالا ذه ىنعم ىريركل نخا ىقيرشلا نعو رهوج لووول اهيف

 مالكلا مئاص قال نحل ىاقك . .ةليغت لكل تأ ةررقا ذل
 دع اطبع ناب 00 اضيا هلوق نمو

 رخلل نثالقلا ماظني نسلو ىلعلل يّيالقلا ماظنل إو /(

 ٌراَمّلاو هربخ ةقْرمللو ادتبم هذه ىزّرطملا لاق اهب ىوحا تنك ام ىلا راشملا ةفرخل :نهف
 اه ةناخامل هنأ الا اهيل َراَمْلا لوقي نا هّقح نم ناكر ةفردل نم فص هزّح ىف ام عم

 نمو اهب ىف ريمضصلا ٌتينات كلذ ىلع لدي لوسوملا ىلا جارلا نع تنغا ةفرشل اهب !ًدارم
 ىلاعت هلوق هنم بيرقو رمضم ا م اقم رهظم ا ةماقا باب نم !نهو ظفللا ربتعا نقف هب ىور

 ام الا نامّمسلا اولع نيذلا ا ل ل هس ريخ هل عسل 107 م 21
 دشذلقلا مظن نم مدقن ام وهو رخذم هيلا راشملا نا عم ةراشالا مما ثنا امناو نولعي أوناك

 ٌرمظنو نييلا ىنعم صيخلتو كما نناح ىنم مهلوق قى امكربتل تينانل مظنت هيلع لادلا

 0 رج ل م اهيلا راشملا ةفركل ىه نساصقلا
 ةفرثل «نهو ىعم ا نوكيو ةيرردصم ام نوكي نأ لقكو هبلتجأو لاملا اهب ىوحا ننح

 ةلوصوم ام نوحي نازوجو هب عافننالا ىلا راشملا اذه لوقت امك اهب ةياودل ىلا راشملا“
 اهب ٌىوصلا ىلا اهب راشثملا ةفرال لبق هناك ىوْحُأب وا ٌراَسُا سفنب رورجلاو راكلل قلعتيو
 ةفركل هذه نأ ىدنع خالاف رت مقار لاق نيرذلا نيهجولا ىف ةشساز ناكو

 نتكر ام ىلا انهب راشملا ىف ةفركل «نه لاق هناكف ةربخ هب قّلعتي ام عم رافملاو أددبم

 راقملاب قاعتم اهبوزاحجم دا ملع هنا عم دئاصقلا مظن نع ةفرحلاب هريبعت امئاو ىوحا
 هيلتجاو لاملا نم ىمجز ىلع هيوحا تنك ام ىنعي فوذحم لوصوم ا ىلا عجارلا ريمضلاو 6

 معا ساو فودحم اضيا لوعفملاو رورجلاو رالل ىذحو لاملا هب ىوحا تنك ام دارا ِهّلعلو
 هرثؤعف ادحا اّنم عارت ال ىنعي ةاعارملاو ةظفاصلا ىه ةبقارملا بقارت الو عقساف نذاف
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 كل

 ىلا ميل اا 0

52 

 محل 0 ىنح 0

 ميم امزاهج ا

 ا 0 : ىَنأ 0
 ىلا 00 0-0-- دانا

 00 ب

 يدرخت اهلا تاب دن

 ثق هنود ني يبد لحب

 ةفقجلا ٍمَضَم اهف اس

 ٌبِرطشأو هعيب 0
 0 0 60 لاهم 70

 بستكم ميلقلإو ىردع ىيعلاو

 تفل تناك 0 0

 بسمك ّرلاب نان 3

 بيل 0 00 تفرخنز
 نا 0 4

 00 كد 57 الو
 بتكلاو عارّملا ىضاوم الا اهب طين تشن كَم ىَدَي الو

 عماسخوُفَو اهل ْخْسي ملو اعارذ اهي قِصَي مل هليل اَنْحَو َتاَب ْنِإَو .

 راّوس وضو ةروسل هبضغل نا لاقي ةوطسلاو ةمتولا ىو ةروسلا نم ىنتبُتاَو ىا ىاترواسو
 0 ناطلسلا ةروسو اهيوتو ةمكل ةروسو ىأرلا ىف هبوثو بارششلا ةروسو نيرعم باتو ىأ
 ////72) 4تالو رعش ال ىا دبل الو ىبس هل ام علوق نم ذوخأم وه دبل ىل قبي مل ةرادتعاو هتوطس
 نيبلا غانم تاتبلا تاتب الو فوصلا نم دبللاو رعشلا نم دبسلا ةقافلا ةّدشل فوص
 قلعم ندل نم قنعلا مّرقم ةيحان ةفلاسلا ىتفلاس تضرقتسا ىا نيّدلا نم وه ننّداو

 ةسمخ ىا اسمح هنم نوها كذلهلا نا ديري بطعلا هنود نم ةوقرتلا نلك ىلا طرقلا
 ب .متفلاو رسكلاب زاهل اهزاهج كعجوا اذا حرخل كشما لاقي ىعجوا ىا ىنّشما ماتا
 /ور» الا مز4 سيع نسب ىلع نعو تيبلا عاتم وه ليقو نورفاسملا هيلا جانت امو دازلا نم رفسلا ةّدَغ
 فر لا لاغا اضّرع ٠ نيورغلا زاهج هنمو دذاب ىلا دالب نم لي ىذلا عاتملا رحاق وه
 ةغللا ىف هب قوي نم اذهب قربخا لاق.مث انه ةعتمالا ضرعلاو ةرورض كّرش اضع دارا
 لالا: ةرثك ءأرلا تغب ب ضرعلا نيعلا باتك ىفو ةغللا ف روهشم دقنلا ىفالخ ضرعلاو

 ام نم 28017 ده لع نيك اقناهج :زاهج لا دلام را مل لام ىل قبي مل امل لوقيف
 ّرِل فرح فزت اهتبطخ ىلع ىا اهتبطخ تمزع كيرقلا كلذ هتمزلا ىتلا ةرورضلا
 ليقو هنتي دعت ةألعو تدراأو نيون ىاعم هنهض وأ حاكتلا ةسقع اومزعت لو ىلاعت هلوق ىف اهك



 ل |هرس د //

 بييللول ل لارا ةيكو الط 00 لاو سودا ٍ
 م

7 

 مما ف دن يهم اني ةَضِيَتسا هُو 0

 يس اهصرم ىلا هيما صنت متم

 بدالا هفوس 4 هش دسكأ هب ءاحّرلا ولي 1 0

 بَنَع اهفرَصو ىلايذلا نم 0

 نركاو مومويلا ىنترواسو ىِدَي ٍتاذ قيضل رد قاَضَو

 :٠ بلطلا اذّبحو هيف قيعتلاو معلا ىف عّسوتلا ىا معلا ىف ريجتلاو بورش نها ىف
 ىلا عنايلا معلا قركتلا ككل نلطلا |نبحو هرب نقنو حدملاب صوصخفلا قفذح [5

 ٍجنلا ىف لامكلا ةياغ تعلب ىتلا ةرقلا عنايلاو افنا نجج ىذلا رقلا نم ّئرطلا دل 71
 ا سرفلا نيرمو هتيلح عرضلا ىيّرم لاقي جرفتسا ىا ىرتما ةقاطللاو
 ىمحا ها ايكرم نفد ىاإ صبر الام )انت ثلا

 تلسرا ىا تفز اهسفن مدقلا نع ةيانكم دقلا نحن نم ضرالا بيصي الام صمالا

 لا يف بقري الو ةّثيلا ىهو ةّقزملا هنمو اهاده اهقزاو اهقدزاو اهجوز ىلا شورعلا فز
 نبا نعو ةّمذ دو ْذِإ نموم ىف نوبقري ال ىلاعت لاق اضيا ةبارقلاو دهعلا رسكلاب لالا لمقر

 رعه دنقناو نينثأ نيب يبس لك لالا ٌثارعالا
 ماعنلا لآر قم ىقسلا لاك ري شيزف ناكلا نإ فرع

 ىرغوملل نع ىرذ قاضو ةبرحلل ىهو اضيا ةّلا عجو ءاعدلا ىف توسلا عفر متفلاب ألا اماو. (لم
 نيلا طسب وده اهنا ردلا لصاو هيلهارقن ماو موس ملل يردوبإلاب تقسم 0

 روش نب سيح لاق اعارذ هب تقض اولاق امترو هلنت ملف هيلا ىدي تددم ديرت كناكف



 2م مهل

 د مزمل د

 اذ اننا مك ,ةاوعد وع مجحَنِل ؛ ؛كيَدَل هدرصحأو ؛ كيلا
0 

 ,كسرع صَصَق َتييَعَو دق هل ّلاقو هيلع ىضاقلا ليفان هللا كيرأ

 :«كسبك ترها :«كسيل نع تفَّسك آلاو ؛ كسفت نع نِهرَبف

 مظن  «لاقو «ناوعلا برت رمش مث ٠ ِناوُُمَأل قارطا قرطأف

 2 70 م

 كلعلا ىازععلاا عم ءايلاب | تلعجتو ىدلو للعب نيش ةفاضألا'نم كفتنت اال تناك ان
 30 1 ا را وا قس

 قربا كال سا ل نلوم داك ىلا عج ءار زر وجعل

 نم اهحاضياو ةّجكلا نابي ناهربلا ليلخل لاق هربا ميصفلاو نلوم وشو ا دار

 كامل ةهربلا نم وأ ةتالانمالا ظيلسلا ىنم ناطلشلا قتشا امك اضيبلا ةيراثل ىهو ةهرهربلا

 كلوق هيلع لدي 8س ازب هنون نسيلو سانرقو ساطرقك لدلعُم اندنع ناهرب ىنج ىبا لاق

 /0 سيلو 00 0 لذلغف 0 00 0 هيلع 000 ةل نقأ 0 اذكدل 00

 صولا ىف 0 هينيع 5 5 قولا :ارطا قرطاف نلايقلا نع بغر 5 درو
 رعش اًره طبأت لاق ىافالا 0 ناوعفالاو هعجج نارا ىرق ةلاح ع يللا

 ' ل ام هَنَوَقَع عمم حرقا نذآ قمِراَّثلا مار

 5 لِصمَتلا ٌتْفْنَي َىْفَأ قرللأ ائاَنْوَم ٌترَي قرم

 نشك اذ ناقلنالا اهرظن اذا" لهزلا"عف' نك ةكارفتما يح لكقلاو ئيشلاب بزاكلا عضم ا

 م( رف قا قاتلا ركفنلا برسي ةّيلل ىا'عاتضلا قارطا قزطا لثم ا لضاو ثومي ىتح نعتري
 1 2 رعش' ' 'نييثللا لاق رومألا

 اسمكفل عاجتلا هْيَبانل اًعاَسم ىأر ولو عاجتلا قارطإ قرطأف

 10 اهنطب دعب نفت ىتلا ليخلو رقبلا نمو جوز اهل ناكقتلا ءاسنلا نم ناوعلا ناوعلا برخل

 ناوعلا بردلو اركب ىلوالا اولعج مهناكر ىرخا دعب ةّرم اهيف لتوق ىلا بوركل نمو ركبلا



 لا(

 يدر ا مرن ديار

 و

 لاقي اهمع ىنب نم جوز اهل ناكو و ف ا ريط رو لف ةرزنع قب نما ءارما كلذ

 اهمذ ذايخب رخبا رسعا ناكو لفون هل لاقي اهموق نم لجر اهجوزتف اهنع ناف سورع هلم
 كعفا لاقف سمر, سنع. تيكيو ىع نبا تيثرف لإ تددا واهلا نلات اهب كلب لآ راك
 اهلعي ال ءايفا' عم ىأبلا هع |لسباو ةلها ى ايلعت اي سارعالا سورع ا كيكيا تلا
 سأبلا تاحهبص قيسلا لمعيو ساعن ريغ ةّعلا نع ناك ن لاق ءايمالا كلت امو لاق سانلا

 لاق ركذت ال ءايشا عم رضدلا ميركلا ربخلا بيطالا رهزالا ٌرعالا سورع اي ىلاق مت
 فرحق رسعا ريغ رسبا رخبا ريغ ةهكنلا نّيط ةركتملاو؟ءامخل انويعي ناك تلات ءايعذلا كل ان

 ةحورطم اهرطع ةوشق ىلا رظنف كرطع كيلا ىمن لاق اهب لحر اهف هب ضّرعت اهنا جوزلا
 ةلدلس ةفطذلاو هنم لتسا ام ءىتنلا ةلدلس ةلالس الثم ىتبهذف سورع دعب رطع ذل نلاقف

 دوغ وهو لا :لداح نم زاك وهم فيك ةييقص النا ناك ل ديري ناسنالا
 سنيكات ىف لكر يظن نينثالا ديكات ىف الك ىرهومل نع لاني ام انالكو هب للخقي قيفد

 ىلع ضفقلو بسنلاو عفرلا ىف ناك ارهاظ اهنا قو اذاق عم دعي درخم لارج د

 نيلجرلا الكب تررمو نيلجرلا الك تيأرو نيلجرلا الك ىءاج لوقت ىلالاب ةدحاو ةلاح
 تروكر ميلا تجار ٍنلقف ربو نصنلا عضوم, قف 8 نلالا نقيلف رض لكفا اذاف

 تثديزو مدللا ٌتففحت لك نم ذوخام ىثم وه ءارغلا لاقو اهلاح ىلع عفرلا ىف قتبتو امعيلك
 ممكت ولو دحاوب اهعنم ملكتي الو نيفاضم الا نانوكي دلو تدؤملل انلك |ذكو ةينقنلل ىلالا

 ا رعش رعاشلا لوقب تحاو ناتلكو نالكو ٌتلِحو ْلِح ليقل هب //

 رو راح *“ ٠ ةيمارب 1ةررعم اهفانلح ١ فقص الكنج تلك
 بجول ىثم ناكو ل هنال ةرصبلا لها دنع قيعض لوقلا | ذهو درفاف اهيلجر ىدحا ى دارا

 نال لك ىنعمل قلاخم الكىنعم نالو رهاظلا مسالا عم ايت تيسنلا قر ةنلا تلتني نا
 قو ةرورسلل نئلألا نزح امتاف رعاشلا آنه امأو صوصنخم ىلع لك كلكو ةطاحذلل دلك

 هنا للا اًعيكدرفم مسا هنأ نيتف ةج لعبع نأ زوجي ذل ةرورض نوكي امو ةنناز اهنا روق [0

 لاق ناو اههفوف امو نينثالا ىلع لدي درفم مسا نحن مهلوق نأ اييشلا لع ليل عضو
 ى تمول اكرويطلا رت تان سس ل ءايلاب الك راض او لكاق

 اهنا الا اًعمو اًصع لثم لاح لك ىلع ىنلالاب نوكت نا اهقح نم هل ليق ريضملا عم عفرلا
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 هدمح م « ةرسأ كتلك ىبلصحو «ةرسك ىلا ىنلقنو
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 كيب ' يرو نا 00 <١ شارب هةبكك ا 0 وعل

 و 6و

 1 ل ا

 ه ابكت ا هنا اذه اياذإ ٌتْلُق ءةَحاّرلا نم قثأ ىِيَب ردافو ءةّحاَرلا
 ا 0 0 و او ع 6 1

 نتيبلا يناج هرسكو ىفاكلا فب رسكلا راسك رتتسيو هيف نتكي رهتلا

 للا و راسم ١ ةمرعلاب كن تاخر دوعقلا ماسلا ةدعقلا ةقج ةوعق
 شيرلا نم هلصاو اضيا شاعم لاو بصتلو لاملا اهو رخافلا 0 ىعم شايرلاو

 ٠ اذا نالف شاتراو اهحلصا اذا هلاح نم شار هنمو اهتنيزو رويطلا ةوسح وه ىذلا

 ال الا عمت اذا ىوز نم لعف ةئيهلا قزلاو هسايتراو مسلا شير نم ريعتسا هلاح تدسخ
 ىرو .ةنسحنسم ةئيفو ةنسح ةسبل نم نستسي ام عمجي نأ الا نسح ىز نذلفل لاقي

 تيوردو تيوتراو فرك ىورو اًدَرو ابر ىورا املا نم تيور لاقي ىور ردصم ّىرلا
 هترسك د م ىثلا تمض مضهلا قوس ىف ةععنلا ةرثكو لادل نسحل ريعتسا نقو ىعمب هلك
 م تكرت ىا ةفئاط قح نم كل. نتيضهو هقح هيلع رسكو هيلظ اذا همضتهاو نح قلم لاقت

 لكالا مقالا يارضالا ىعقاب لكالا مشل ىضقلاو مقتل ىف ١ ةهقلا نم لقا هعيبي ديري
 قارعا مدق ةفَرط ىا ىبا لاق كلذ نود مضقلاو مفلا عيمجي لكالا مشخل ليقو اهفارطاب
 227772 ربو عسي دق ”مهلوقو مصخغ نا تدان تلو عسا دادإ الاول را كلا رار دك هل عا نع

 ةياغلا نا هب نوديري مفلا ىارطاب لكالاب غلبت نق ةعبشلا نا هانعم لثم مضقلاب مضشل

 مي تاّدللاو لحكالا عاونا لكب هنمج لكاي هنأ ىريرذل دا أرا قفرلاب كردت ىق ةديعبلا

 1,1777,7, ةبيرغلا ةآرم ف سورعلا نسط نمو ةحارلا نم قنا يرعلا لاثما نم ةحارلا نم قنا
 نم اهيلع ىثخي كمل !دبا اهتآرم ولج ىعف اهموق ريغ ىف جوزتت ىلا نونعي ىاديملا لاق
 0 ' 0 م لاق ءىت اههجو

 حتا ةبير خذلا ةاريخ لخو ليسا ىرفذ و قماتح ند اَهَل

 0 ررجب إم برتحلا /لاشمأ نم |ده نو رعب هعب زطع لو ردع اذإ ءابح نك انه سس انسان !((800

 42 لاق نم لوا لضفملا لاق هما همحر ىاديملا لاق ةجاحكل نقو ءىقلا راخّدا مذ ىف برسغبي



 وو 7
 00 2 5 وس 25 تعا 0 فا نأ او يعول نما 59 'ش فر

 2 0012 00 2 ع 2 00 7

 1 ا 1 مك - اس ا ا 0-0
 ىتلخو ؛نوهلا يتجشو «نوصلا ىمسيم « ةمومعو ةلووخ ٍفرشأو
 0 --- : َ ى5 ه 20 1 2 ت0

 ,ةقرح, ىذ ريغ رهاصُي ال نأ «ةقلك ىلاعت هللا ةفاد هدا جدلاو , مهتلصو مهَتَكَسُو فادو ؛ مهَتَكَبو مهَتَكَس ,ِة4ل بارو ,دنجمل هم 6 | ادم رح
2 

 0 يملا 200-2 كل
 2 ىدان ةعدج ادا تدل نأ « ىصوو ىبصنل رّدقلا (رضيفع

 يا ا ل 5-2
 ىلا ةرد مظن اًناط هنأ ىداو ؛ هطرش قفو هنإ ؛ هطفر ب مسفاف

 لبق هيِنَّجوَرو , هلاحت ةَقَرْخَوِب ىأ رتفات «ةرذَيب امهعابف رد
0-7 

 هنارقا رذعي .هتّومل هناك بارتلا وهو رفعلا نم ءاهدلا بيده تيبح ىأ' تير تدك
 قاحلالل ىيرفع ىف ءاتلاو ةغلابملل هيف ثينأتلا فرحو ةّمذرقب قاحلالل ةّيرفع ىف ءايلاو
 تاذ ىأ ةيبصم ءافجلو قنعلاب هرج ىا هلتعت عابتأ تيرفنلاو ةيرفنلاو لي نقب

 هر لودط ءاع لا ]نهب دارا افلا مكب نيمصخل قمارت ىا_غمارتلا هب ماداو نايبص

 لصال لاقيو اهلوح ام ىلع ةفرشملا ةلمرلا لصا ةموثرل ةموثرج همكح ىف لدعلاو |د
 ترديعتسا نا ل ريعتسا مث ةرجتلا لصا ةمورالا ةمورا اضيا ةموثرج"لفتلا

 ونهو مزأألا نموا ةزاضملا ىف: ايلعب يصدتا ةراخ ,ىعو, رو لآ م ليلصاو اهيا هل يرد كل
 ىا هتموراب تيهذ ءىثلا ثمرا لاقيو مكي ىا مورأم ناينب هنمو ءىقلا ىلا ءىتلا ٌمض 0 :

 ةموصلاو ةلوؤتل ةمومو ةلووخ متلصاتسا ىا عئمرا دقو ٌةمرا ٌةنس علوق هنمو هلصاب 0/2 22»
 لاخ لاقي ةّوخالاو ةوبالا لثم ةموعلاو ةلوؤخل ليقو لعبلا عمج ىف ةلوعبلاك ٌمعلاو لاخلا عمج ام 1/007

 ىْيِمم دقو اع تنك امو ةمومج هنيبو ىنيب اضيا لاقيو ةلوؤخ هنييو ىيبو ةلوؤشل نيب

الو جوزلا ىلع قفرا نأ قداع ىنعي نوهلا م
 وأ اند نل اماعط وأ 50 اسابل يلطا 

 بصولا ىصوو. انغلا ىإ دلل . ةعفرلاو قرتلا تاضإ ىابدصلا ةانب» هيلع يسلك

 ىف هعضوم وهو هسانك ىف لخد اذا ىظلا سنك ىئانك نم مثاولا عجولاو ضرما
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 هيردنكسإلا ةعساتلا ةماقملا 9

 :باستكإلا ىوشو ”تايشلا حرم ى اخ 0 9 32 لاق

 ,راجلا ىحال ,راغلا رم , ةناغو , ةقاغرم يد ف كل نا ىلا

 ءارنأ نم تعقل تنكو ءراطوألا َكِرْدأ ىكل ,راطخألا ةحاقاو

 ى«بيبرألا بيدآلا ٌمَرْلَي هنا ؛ءامكتل اباصو نم تفقّتو ,ءادعلا

 نيلختسمو ,هّيضاف َليِمَسَي نأ «تيرغلا َدَكَبلا َلَحَد اذا
 رو ةيرغللا 3 ماو ٠ ماصخل دنع ةرهظ ةيشمل ؛«هيضارم

 ءاًسامز تح اصخل ةدلعح ءاّمامأ َبدَألا اذه تن نذكا : ماكل

 اهمكاجب تجرَتمأو الا ؛ ًةَنيِرَع 8 الو , ًةنيدَم تلك اف

 0 نت هس

 "درا دا ٍداسِجُألا ا هتّيانعب ت 0 6 ا ءآملا ارق

 ك0
 خيش 00 ذإ "اعلا ىوَد 1 ها ا لاك رَصَحَأ

 اذا هبلق هب انض ىمسالا نعو اعط نيا ىردا ام لاقي ضرالا ىف بهذ لجرلا امط ىب امض

 /و وعلا نم هلصاو كررط ناستل ىلا كلق كيا ا ل ب

 فو ةرح متم راعلا راخغلا ضوخأ ىرغللا ددلف ىذا ىف ةناعرا ظيسلا او وحدلا وهو

 رمل ل د ١ عسملا رزمالا (ةهاف وارسملاو رماقلا ىذلخ نماعلاو ءاذا, نم ريتعتلا
 تنكردا ىلا نفقثو ةهظعلا رومالا راطخالاو ةّدشلا ىفو ةمعقلا ىف لوخدلا ماهققالا

 01// ةّيرعلا ىهو ةدراب مر ىرعلا ةّيرع ةّيشع ىف مهرقفقت ثيح مهولنقاو ىلاعت هلوق هنمو

 آم ىا كلها نولوقيو ةّيرعل انتيشع نا لاقبو ةّيرع مير تاذ ىا ةّيرع ةليل لاقيو اضيا

 /4/3//هن ةّيرفن ةّيرفع لجر لاقي ةيرفع يش تنبنجاو نلهتا لاقي امكت يرعا دقف كلها قحلإ
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 الف ؛نيرذكل نم 1 كيلعو «نيرؤنملا جل كاد يفأو ؛« كيف عادخ / 77000

 ٍرِطْمَسُم ل اف نيمكحملا ٌةوطَس ياو سيكا اهات

 0 كد ةملالا :ةضاعن ,لكيقلا ع ادأ لك الو لقي 4

 هن اهنم تأ رأ لخ مان نب تراقل لذ: هتيم ل كل و 7

 ,رافسألا فيناصت ق3 اهلثم تَرَق الو رافسألا 0

 ول لاقيو ةيقرلا ننع هيلع ثفنو ةدقعلا ق قاركلا ثفن هنمو لفتلا نم لقا وهو قير

 ام ليقف ريعتسا مث كيف نم هثفنت امةلصالا ىف ىهو كتيطعا ام ِكاوس :ةثافن ىتلأس
 ردسملاب ًةيست رعشلا انه تاةفنلاب ديرا هناكو هرعش نونعي نلف تاثافن ' نسحأ

 رعش ١ مهنلاوبا لاق هل ابي ىا هبيطا ام هل اهاو لاقي بّعت هيك اهاو كل اهاوا٠
 5 كا اَهاَفَو انل اهتنيع تيل ان اهتاَو اَهاَو اَهاَو مث ايل اَتاَو

 وه رمكتملا نيبكفملا ةوطس نيمناكل ىلإ نردد اًبعل ةلص وا نايبلل ماللاو

 رطيسم لا رطيسم لك تنستلا ليبس لح مك يدار لكبح و
 نال رطشلا نم هلصار هلع بتكيو هلارحا نهعتيو هيلع فرشيل ءىتلا ع اطلس

 تسل كلاعت لاقو ابيلع ترطيس لاقي رطيير رطل هلعتت ىذلاو ولست باتكلا ١ ب 2
 انا هل لاق نيح ماظ نب تراخلل لّوَملا لوق هنمو ردغلا ميقا رتخخل رند رتتلو رطيصمب غيلع

 هتهبج ىلعو هنع لصفنا هنا ديري َمهأف هب سّبلتا اض رتثل امإو كاذو تنا كنبا لتاق
 رعش يىمورلا نبا لاق ام ةرجافلا نيهلا ىف للا نمو ةبذاك ىلح قتلا هنيمب ناو ردغلا

 قبض لاملا فَو نمسا اه.اذأ بذاَح ٍفِلَحوُدْل أَو

 قيطي الام ساب عِفادَي كل 6 5

 رعش اضيا لاقو

 قوفوخو راجتلا قركابو قويُذ قيس ىلع ْتْلَح اذا
 نيح ٌدْنَم ميلا ٌمقوقح ىّذَأ ءاهول ْنَمِب ٌممعفد هدد

 , باتكلا وهو نيسلا رسكب رفس عمج ىقاثلاو نيتقتفب رفس عمج لوالا رافسالا



 ودعت 0 1

 ين
 را ةرمعا © روس

 دصرملاب انل دعب نم توملاو

 دور ىف الو اوكف ةربإ 5

 ىدنعجن انوذَغ ىتح اني لام

 ديلا ولم قل ِدْعَج لك
 ٍدّدلاي الاو ىدجأ نإ دكا

 دكنأ شيعب رمعلا دفننو

 دع يف حاف موُيلا جافي مل نإ

 رم /ةرذا

 الوز كيل اًهاوو ؛كيفاتاثقك تذعأ اف"َكرد هلإ ىضاقلا ل لاقف

 الععلا لا انقنعو ةبيغلا' ىلا !ناظشل قعو ياطشل ىلا ةبيعلا نع لودعلا نايبلا' ءاياغ
 0 113 قنك اذا ىتح ىلاعت هلوقو نيعتسن كاباو دبعن كايا نيدلا موي كلام ىلاعت هلوقك
 2101 سلب ىلا هانقسف اباعتب ريثتف حايرلا لسرا ىذلا ساو ىلاعت هلوقو جرب عب نيرجو كلذلا

 0 ا ا ا ادع مئات بيك رم ع ب لاقو نيم

 27012 ناك لطابلا نا لطابلا قهزو قتل ءاج دقو ىلاعت هلوقح 0 | ءاعدلا وا لثملا ةهج

 0 نم رقفلاو ىرهظ رقفلا مصق ء ءاغلبلا ممالك نمو ميبولق طا قَرَص اوفرصنا مت 0 اوعز
 امم نب مرا لمار هاكاأز زم 204, رعش ريرج لوق 00 نمو رهظلا نامصاق

 /م را اهني ثيغلا تيقس جراط ىذب م مايكلا ناك قم

 تافتلالا عاونا نمو نسالا رس ف لبشلاو 0 قرير لوقا سفل |نهب نمو

 ءاطعلا ىهو ىودجل بلطن ىا ىدتجن قصف دلو سابل دنع َعيزاجي ريرج لوق اضيا

 د داوجلل مملوق قكلا نعج لكو ضقعمب هتيدهتساو 0 هنيدجو هتودج لاقي

 اذا اماف قلطا اذا !ذه ةبلاغ برعلا ىف رعشلا ةدوعج نال اًينغ اًيبرع هنرك نع ةيانح

 , كلا طير نانيلا طيش هّدض ىو ليخلاهبب كارمافا باضالاو نانبلاو ىكتلا“ ىلا" قيضا
 نيبرض ىلع ةمقم نلعتسا دقو مذللا ةفوذحم ةهكلا هذهو بعللاو وهللا وه ددلا ددلاب
 كاف ماللا عضوم ىداتخا ىف ةضعو ةنس تاوخا نم ىو نوبك نددو ىّدنك ىّدد

 نل ملوقك نوكيف انون وأ ىدي ىف دي 00 نوكيف ءاي نوكي نأ نم فوذستلا ولخي

 لجوو شطعلا ىىدصلا ىدصلا ظذل ىلإ ىم ددلا دلو دد' نم انا ام م علاق نول ى

 (0ناشطعلا انعلاطو انّظح ىلا لياقلا ءاملا بذغل ىنعي ايدص ةارماو 0 داع
 دكنلاو دكنالا دكتا شيعب ىررن ام ءآملا نم دهن ال شاطع ابا نحن لاق هناك
 اليك ا شن دنا عزام ل اذا ةيكرلا تدك 0 ليلقلا موُشم لا وهو ىعمب
 عم غنلا تفَتلا كيف تاثفن ٌنتها ادكت نكن دقو دكذا شيع اولاق دلو اهل كعب
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 نم قافا اذا نح ::دتج عر ذم ؛ :>مك لصني الو ؛:ةرخ

 ,ىسالح ىأبتو ء ىسح برششَأ دق لافو , هِيّيشاف ىلع َلَبْقأ :هتّيشع
 ءاهربس ملل للا ٌفيكَف داعدا م ال كاد اًبحاص امهنأ

 0 5 10 5 - 30 9 5 5 5 ه6 0-5

 نل هّنإ ,هتَوخي ةَرارَشو هدرز ربرخب هل لاقف ءاهّرس طابْنِيْسآَو
 اف ,هيلا امهعجري انوع اتاَقَقَت ءامهب الا ءامهتبَح جاوضاسأ مي *

 نامألا امو ءامكركب ّنِس ناتُدصَأ امهل لاف ءهيَدَي َنَب الَثَم

 مظن «لافو ْميَشلا ْمَدْقَأَو ,لاقتساو ُتَدَحل َمََأد ءايركم ٍةَعبَت نم
 نسأل لقمر بحْملا ف لبِشلاو ىِدلو اذهو ٌقيورَّسلا انأ

 لالَمي ٌهَتافَص سبت نإام فيم ةّيطعلا َنِم نْيَديلا رك
 هجورخ وغو باضخل لوصن نم راعتسم دمكلا لوصن هنزح لوزي ذل ديري دمك لصني الو
 متر لفيلاب فورعملا ليهبلل لاقي ميظعلا رج دوهعلو دهجل ءدهاج متر نم هلاوزو
 ةيشاغ هنيشاغ ىلع شهدا اذا هيلع ىتغ نم ذوخام وه هنيشغ نم اًيع ىطعا اذا :دياج

 نم برشا نق نول بارشالا لصا ىنح برشأ مثسهيغو ةافعلاو مدخل نم هانشغي نم لجرلا

 هلوق هنمو هطلاخ ىأ هنح 3 هيلق برشأو كلذ هذلع ىأ ةرمح ضيبالا برشا لاقي نول

 هماقم هيلا فاضملا ماقاو فاضملا ىذحت لجعلا ّبح دارا للا مهبولق ىف اويرْهأَو ىلاعت م أ
 ريرج ىنعو اهلنق لاقي امك اهنقتا اذا الع رومالا رحن نم نقنملا ملاعلا ميرصفلا هترمز مير ظ

 قدسلا ىف لثم وه اهركب نس قاقدصا اًمداخ ىا انرع احنرعملا نحن انا رعم
 رفن اذا كلنذك اهم انيبف لزاب هنأ معزف ةنس نع هلاسو ريعيب ذداجر مواس ذاجر نأ هلصاو

 هركب نس ىنقدص ىرتنملا لاقف لبالا راغص اهب نكست ةهاح ىفو نكسف عّدِم عّدِم هاعدف
 نكس باصتنأو الوا ابذاك ناك نقو ةفاحلا كلتب هاعد امل نالا هنس ىف قوص هنا ديري ا

 ليق هنا نيضعلا لع را تيودلل هعقدس مهلويفك لحشتلا استار الل فرح لع 0027

 ىرتشملا نا ليقو اعّسوت نسلل قدصلا لعج نأ ىلع عفرلاب نس ىقدص ىوريو نس ىنفرع
 لاقف لاق ام ىلع :دجوف ليلا ناتسا ىلا رظنف ةربخاف ةنس هل مك ريعبلا بحاصل لاق

 ماجا هنمو عنملا وهو مينا نم هلصاو صوكنلا ماحالا مجاف ةركب قس اق لع

 ةغلف ءاحل ىلع ميل ميدقتب ماجالا امو ضعي ال ىدف هب ٌنشِب ىا ريعبلا هب مج اًمث وهو [6

 دنع تافتلالاو ىافتلا !ذه هلوق قو ةبرجتلا ربخلا نسألا لثموبصلا ق لبغلاو ةليلق

 ء برشاو



© 

 ا ,ةالصفأو ماصخل هي اعطقأ لافو ؛ةالَصُم تح نم اًرانيد امهل

 :ِثَبَعلا ال جدل هجو ىلع هصلختساو ؛ثّدتل نود زيشلا هَفَقَلَتق

 ا ا سراس فاسو ١ م

 ا تدلل ىرعفا ,ليملا دخو منك ؛ لمآ يقل نع ُتسَل

 1 م رانيذلا ىلع ا يو «ىضاقلا لع هإ مجو نوكأ تا

 ,هلاهب صر تامهيرؤب « هلابلَبو تقلا ّلاب َرْبَج هنا آلا كضاملا

 ْق ىنارشحت الو . اهضاخلاا داون كالماعتللا | ابيتحا لممل لأنو

 ءهةدلفع نئم اضهنف ؛ تامارغلا سيك ىدنع اَي :تامكاحملا

 نَضَب نم : هركك وبي ام ىضاقلاو ,هدج نيكعفم ؛ :>فرب نيحرف

 '' اهكراشي الرقفلاو ةجانل ةّدنب نيّسنخم اههنوكل يقو لضفلاب اههصاصتنخا ىا 0
 لحب لسنا ىدلا# هطاشبب ا هدام ما لؤوالاو امعلاح ةّدِه لثم لاح ةّده ىف دحأ
 نبأ لاق ةعرسب هنخا ىا هفقلتف مام نأ عجار هيف ريمضلاو هكايزاأ ىا :الصفأو

 81 هني تامر: مار: نيد نما كديب ةكادخلا,اذاءاهفةلتو ءىعلا نقل نايزد

 انيلا ضاقلا ناسحا نم ىل لصح ىذلا ىيصنب ديري قّريم مهسب هسفنل اصلاخ هاعج
 (0 رانيدلا نع قفلا نامرحل مغ ىماقلا باصا ينعي ىنماقلا بلق هل جو ناسحالا ٌربلاو ةّربملا

 قفلا لاب ربج فولو مغلا ةرثك نم ملكتلا نع زبعو نكس اذا اموجو محي جو نم وهو
 نزلو مهلا لابلبلاو اضيا بلقلا لابلاو هلقهي ىا هب كابي ىذلا وه لابلا هلابلبو
 هرب كرخ اذلا لكلا لبليقو لابلبلا وهو ٌيَحوا نزح نم نلقلا: قا ةكرتلل ةليلتلاو
 رعش قارطنطلا لوق هنمو ختفلاب لابابلا مسالاو مهكرتحو مهييم الابلبر ةليلب مهليلبو

 ا ١ كار لازلرلا ب لقعلاو ىكلزلر ىَوُملاب ٠ لاجالانبلتلاواجلبلي نق لالا لحي
 لصاو ضرب هل ترما ثيدحلل ىف هنمو ريثكن م اليلق ءاطعا ةنغر هلام نم هل دكر هل اهب ير

 0 قار ةراجعاب ةّيحل نراك سلا ىونلاو ىقدل ! تيهر لاقي رسكلا عدلا

 مج شب نم  مضلاب مرغلاك مز 20008 اغلا تانغ! سيكيس اهذ< مد اذا د
 10 ل ليكبلل زاك كننالا قم ليدقب رجلا" صر ّصبلا لضاوءريسيلا 2 ىقلا "13ه داكنة ا

 1 رعش  لطخالا لاق زاجلا ليبس ىلع ريخب َدني مل اذا هرج ٌضبي ام هيف ريخ ذل



 ل وس ا

 اناف انتْيبرهفدلا لدع دق
 هوك 0 ا دل

 دس لع ور يش دال

00 

 يعض رك ا ارض

 انأ كو ءاقشلا َْث ةريظت
 ل ل ا

 ا

8 2 

 تك كا اميل تا

 0 ايم اصك نيمتو امهصصَق ىضاقلا ىتو اهلف

 ربخ نم معلا مضلاب ربخل لصا ىلاح بخو قنا اذا مئاطلا ىمصنا هنمو نايَّمَص عرسملل

 ينس لجر وهف اديدع ىض :رمكلاب ىضا نم لاقي صرملا نم يملا نقل مع اذا
 تّثوملاو نكذملا هيف* ىوتسا ىكض تلق !ذاف اتيدعو اتهم لاعب ىّرحو رح لثم ىكَضو
 انا وهو ءاقشلا ىف ةميظن اناف ىعمجو نينت|نونلا تمسك اذاو لصالا ىف ردصم هذال عملو /

 وه اناف "50 وهو ةريظن اناف لوقي نا ىبني ناكو ةّيظفللا ةلباقملا كرت !نه هلوق ىف

 رع رحال لوقك انا وهو
 اد ناكر نك 3 00 1كم ترك

 نوفدحي عاطتسا ىا عاطسأ نموه عيطسي ريثك |نهو رهظملا ماقم هيف ريصملا ميقا هناآلا
 اوب] كرمال رو 04 كرختف اهيف ءانلا ماغدا نوهركيو لا عم اهل الاقثتسا ءانلا م

 ىلا ىف الو ىنعي نالول عضوم لالا ىنج نيح وفعلل عاسنا هيف ىدي تاذ قيضل ىلاجم دلو
 اهتفاضاو تاّيفاضالا نم تاذ نا معا ىدي تاذ قيضل ىتفلا ىج نيحوفعلل عاستا

 تاذلاب دارم لاو فاضت نا ىاثلاو اهتقيقح تاذب دارم لاو فاضت نا اههدحا نييرض ىلع

 اكزر لاح ههاصو لام ةيحاض ىا لا فاذو لام تاذ ةارما مهلوقكف لالا ام ها

 اذ توم هنمو قيقح نيثف ىلع قورظملاو فرظلل بحاصلاك فورظملا لعجتن ناف ىاثلا
 روك ل لل ا توسحأو هنحلم ام ىلع نيلا ةردق تلعج ىدي نا ذكى زاجيو اهنطب

 انلو اننبيو انيلا رظناف.؟؛ لاملا ديلا تاذ اذه ىلعو ًةقيقح هيلع اهثاوتحا ةلزنهب افّرصتو

 هننمحر اذا نالغل ترظن ليف مث هلّمأت اذا هيفو هيلا رظن لاقي نيعلاب ءىتلا لّمأت رظنلا
 ا قيدص نهّبحا ثلث هلوق ىف اهنيب نوماملا عج ام نسحا امو

 اضيارظنلا عاونا نيب عمج دقف انلو اننيبو انيلا رظناف ىريرل لوق اما هل رظنا جاتحمو مي
 م ءاضقو امكح منيب رظنيو انايعو نب

 صاصقلو لمففملا تاضاصنتخ نم راعتسم' لال قيضاةطاصتلل اهتتساصخ ةمحزو ةناغا

 ريغصلا بقتثلاو هوحنو عقربو لففمو باب ىف قرخ وأ للخ لك ء آل تغب ةصاصقلو



 راب

 وس 0
 0 نع 0 0ع و1

 تيماصأ يضعاارص 0 02 90

 00 ا 0 50 ِحرَشلا 0

 مظنف ” ,لاقف 00 هي لافو ْميَّشلا ىلع ىضاقلا َلَبْقأ
- 

 ا الو اهتاغ 6 1 0 د 1 الو

 ا مهم

 هل لصح ديري هب ٌبسي بيع اهانعمو بسلا نم ةلعف و زبيقلا ىلع ٌةّبس باصقناو بعت
 ةربالا نم ضوعلا نخا ىف ىتلا ةسيننكل ةلعفلا «نه نم لعف اهب هيفكي ام ْمّلاَو راعلا نم
 ٠/ نع نافجالا 'نطاب سيب ىتح لحكلا كرت هَرَلا ضرم هسفنل اداز اهراتخا ىا اهدوزن
 كر ءارمار ءاهرم نيعو لعكلا كرتل تدسف اذا اهّرم نيعلا تعم حاععلا ىفو ىرَْعلا
 سيل ىتلا نيعلل ليق اهثاو هريغ هطلاخي ال ىذلا ضايبلا ةهرملا ةديبع ىلا نعو هرما لجرلاو
 857 11 لا ىونردللل هرتصمانيتاو اة 1 م لصاو قىنعملا اذهل ءاهزم لك اههف

 ليف اك ىرخا نيعلا قو ا هنال راد اذأ) دارا نم نعفم رهو ليما دوركأ
 2 9 للا لا دورملا فاضا دقو نيعلا ىلا عجار اهدورم ىف ريمضلاو اهعيف هلّبقل ليم“ل

 هبا ىره##لل لاق 2١  .ءب قلعتي وا اربع مدخي هيز ناكاذا ورع ٌكيز لاقي اكاهمدخي
 . رسكب هيأ لمع وا نيدح نم هتدزتسا اذا لجرلل لوقت رمالا ءانعم نال لعفلا هب ىمن منأ

 رعش ةمرلا 0 لوقو انتّيح ءبا نلقف ننوذ ىلصو ناف ءاهلا

 ٌمقالبلا َر رايدلا ملكت لاب امو ملاس رْيَأ نع ِهبإ انْلَقَف انفَقو
 7 هرمات امناف 1 ال( كل اذا ئرشلا| نبا لاق فقولا ىوف نق هنال لصو دقو نوني مف

 نيونتلاب م هيأ نلق ناف نيل ناه نلق فاك امكتيب دوهعملا ثيدكل نم كديزي ناب

 ةرورصلل هكرتف نيونتلا دارا ةمرلا وذو ريكنت نيونتلا نال ام اثيدح تاه:ئلفق قاناكش

 ةكمب عضوم روصقم ىمو ىداولا ليس نم عفتراو لبجل نع ردخنا ام قيكل ىم قيخ

 اهلاغ ىم ىلعا ىف ىيثل دجمو رعشلا نوقلحو رام هيف نومريو ٌحتابذلا هيف جال يني

 0 هلع رد سل ا نا فاما نام اهسب ئينرخ ىإ ةنايمسم ىقمزت 'اههلتا ىا
 مهلوق ىنم حورلا قاهزا ةعرس هانعمو تيمنا ام عدو يي هنمو هناكم



 ا

 9 مهر هو

 م4 نإو ؛هتميزب عضوا «ةيدساطل نما نكس ؛هَتَنِيِرَف

 ءانيبق الِإو ءانيبُت نأ اَمِإ ىضاقلا امُهَل لاقف ءهتتيل ىف ٌْعَمطُي
6 2 

 و و9 2

 امئرشم ُتنَدَج نك 3 ءاطخ ىلع ىِدي 4 0 6

 ”مل ب 0 تس رك 7 لاق لب
 ةمحصم

 اًهدوزت َةَبسِراَهي كيه انواءيدَل انهر ليم قاقعاو

 لك فب كهذا نمر ليم كرفر سانحالا فذلتخا يلع اهعم داقنا لعج ةلحكم ىا قب ليم لا

 3 هلاععسا سانلا را تامر لهعنسي ىنعي هتنيزب عتفتسيو ةّضف وأ رفص وا جاجز نم ١
 ىأ 50 هب نييزني املك ةنيزلاو نييزتلا نم كلذ ىف امل لاغكالا

 ناكيشا اذا نيكي ناك نم( ةديكتلا# نايلك «نإلا ردم ونيل اءاعتل ليل نوك نإ
 رعهبملا ايكتيوج ارشقتو اهره نأ نا انيبه نا اما ماتورغورداصللا في ليلا تر
 يودلا قف قردل عين وهو ةطايخل عاونا قدا وفرلا ارامطا وفرال |هعبأو اقراف ىا انيبف الاو

 رعش ءاقر مالغ ىف ةلباقلا با لاك قرح هبف نكن مل ناك تح

 ىداتهعأ هّيحاضرايو 2 بوت ٍِطعطق اًيفار اي
 داود نيسرفلا قام .بنكردج لاسولا ٍطْيَخَب ىسع

 عبط ىف تراص ىتح خاسوالاب اهنرد ىا اهدوسو رهط اهدحاو ةقلخل بايتلا رامطالاو

 اهطيخ ىا اهدوقم نبذج ا نمت ريغ ىا ىنم اطخ ىلع __ لزت مل نلسغ ىف بوثلا

 نوكي نا لقب انهاغ دارملاو جوعالا دو الا جاجوعالا دواتلا اهدوات . ةيدلا شرالا اهشراب /

 ةربالا ىلا عجار هيف ريمضلاو اهحلصت ىأ هدر 0 نوكي نأ لقحو_جوعلا

 هيحاص نم هعنمو :ننع ليلا سيح هناك سيفلو عنملا وهو قوعلا نم لعتفا وه قاتعاو

 نخأو درلاب ماسي ملو نفرلا عنم هنا ىهو اراع ةلصقل نهب كبسح ىا ةبس اهب كيفانو

 !نه مهلوف اماو ىروغلا هاكح ءلاح ىلع ةدايز بلطت ل ىا نالفب كيفان لاقي ةهقلا

 ىَهنار مالا نم لاجرلا ىَهت نم هب كيفاكه انعم ىرابنالا نبا لاق لجر نم كيغان لجر [6
 قو ةركع ل نع كاهني هتيانعو هنجب هنأ هليو أن ىرهوذل لاقو عبشو هنم قتكا اذا

 لك ىق لعتسا قح رثك مت حدملا ماقم ىف اهب بعتني ةيلك ىهو اذه نم بيرق لمجلا

 و



 ل 4 5 2و

 رف و اناث" و | كلا 0 دنلإا اًيقت 0 ىلا 00 0000 تكياخ

 07 ا 3 ودا ,داج دوس 0 6 َناسنلا 00 ؛ن اسنإلا طولا

 35 ب
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٠. 

 مسا |

 اًمَقو قدي رهتش اذلا كاز حيرُمسأ قامو 5 بهو دوز أذأو

 ه عم داقنيو « ةدوصح قدع نعت : ةانوحوج وستاك 2 لإ كني

 نيل لاب قفرافلا تسانب نياك لع  نافالنالاو تاحارتللا ف قلتي. الدب
 نيفرطلاب لّيح ايبلمع هام امو داّرَخَل نيقلاو نايواستم هيفرط نال ليملا كولدملاب ىع
 - اك نقلك نيقلا ىبلا لاقي نسا كب نم روهتشملا ل نيقلاب ليخ امك م الاو بالا ىناج
 اوس هلحم نراقي _ كايف نلق مهيلا نبسن اذ !و نىيعحلا داوم 0 مَعلَبو تركب

 / مل ناسحالا ىتفي  لاقكالا ننع نعلا داوس ةقرط براق ىا نيعلا
 هل 1 رك ىلا ناك نأ ىعي انسح ءىقلا لعخ ١ نسحا روضم نامحألاو

 ناسنالا ىدتغي لكلاب لامج هل رهظي كيج نكي م ناو هنسحو هلامج لعكلا رهظي
 مكي شطف ]ذا نيعلا طسو قا ىذلا وه ناسالاو لككلا راوخو نيعلا ناسنا ناستالاب دازأ
 نعابتي ىا ناسللا ىاحتيو هب داوسلا ىمنف ناسنالا وه صخقلاو هيف اصخت تيار هيلا
 /2 ةنسالملا نتن هنا هب لّيخ اكولمم هلعج اذاو زغللا وهو مفلا ىف ىذغي ذل هنأ ىنعي ناسللا

 وهو |ديس لعج هانعم نا هليخو داوسلا نموه دوس نأ ١ نبنعألا زغالا نع هن هنأسل عنمب هنأ وأ

 نيعلا لتعجي ىا ةدومل ندحا داجاو لحكلاب نيعلا مسو ىأ د داجا منووأ هةانسلا نم

 نقو ةمالعلاو ىحلا رثا وهو مدولا نم ُهََلَعَأ منو ين ع ًاكولمم هتلعج | اذاو لحكلاب : 1 نبح

 غرفا لعكلاب خل رطلو ةلحكملا ف لخدا اذا ىنعي دازلا العا نيوزتلا دوز منو نأو ىوري

 001 لاتتإلا هني نيلط انك انا دار ههزتملا يف لكلا نماهعم ام, نيعلا ق

 نوكُي ةرات ليما ناق لزنملا وه ىنغم او عشوم ىف ليملا مقي ال ىا ىغمبرقسسي ال ةثدرأ
 ليم نال !نه هلوق ىنثم ذلا خدي ايقو نىنيعلا ىف ةرمو جرّدلا ىف ةرمو لحملا دي ىف

 |ذحه منلا ضعب ىف نعقو ناو ىثم ريركتو رثكالا ىف اعم نينيعلا ىف نحخج لكلا

 9016 ةيناثلا ةماقملا ىف ىريرال رشنلا اذه مظن دقو ميصفلا مالكلا ىف هب قتعم الو يح ريغ
 /م لهكلا نم هعم ام هئاطعا دنع ىا ةدرحت ننع' ؟نيعللا علطب ىا رمتتو  ؟نيكيزالاز

 ةأرما نع اهب ليبخو ةلعكملا ةنيرقلاب ىعو ٌرقتسيو عضخي ىا داقني هننيرق عم داقنيو
 نا ديري ةلعافم ىنغمب ةليعف ىهو هنراقت اهنال لجرلا ةارما لصالا ىف ةنيرقلا ذا لجرلا



 كي
 ف ٌةعاوطمو ,ةعقنملا ىلع هع 000 : ةعدُح ٌةككان

 ,تّلَصَقنا كنع اهَنْلَصَم ىتَمو ءَتَلَصَو تعطق اذإ «َةَعَسلاو قيّضلا

 ةلكفمو تتلاو كطيلع تن اهرو تكتج نعوع
 ,ضوعالب اهاَّيإ هُنمّدحَآف ,ضرغل اهينمّدكسأ ىقلا اذه َّنإو

 ,هعاتَم اهيف وف ءاهعْسُو الإ اهَمِلَكُي الو ءاهعْفت َنتْحي ْنأ لعدم
 ا ةَجِق اهنع َلَدَبو ءاهاَضْنأ حقو اهدانأ ف ءيعامقسا ا لاما
 ءاصفإلا اًمأو ءاطقلا نم ٌقَدْصَأ 00 نأ ُتَدَدل لاقف ءاهاَصز أ

 نال ,نفغقوأ ام. نمزأ لعادتت "هر ةكواءاطك 02 نكن سنع

 ظيخمت ةراتو ضيبا طيخ ىف ىرخاو دوسا طبيخ ىف ةرم ىا ضايبو داوس ىف كجمتو ليوطلا

 هنيبج قرعي طابا هع ىا سايح ريغ نم نكلر سنو يبا ةراثو دوسا ايون
 حاصنلاو طاّيخل جانلاو ديووتلاب طبتم ىا ٌجنتم بوثو اهطاخ اذا بوثلا عن نموه ةععان
 5 1 هنمو لخد ىأ رك ىف بسلا عدخ نموه ةعدخ 00

 0 مرو رعش  رعاشلا لاق ةسعن ىيع
 ا اس ةريعن ٌىيعب عّوخت ملف تقرا" رأي دب ال ثيقال ام قلي نموا“

 ءاسنلا تافص نم لصالا ىف اههو ىرخا علّطتو ةّرم يخت ىا ةعلط ةابخ لخدت مق ىأ 6
 2 1 نيل كتنيز ىا نليُج اذكه نوكت ةطايخل ةلاح اهنال ةربالل انه اتريعتساف
 كتققلا ليق هناكرارقو ربص ذلب كتقبا ىا تليامو هعجوا هملا لاقي ملالا نموه تملاف
 ركذلا تايياتك نم عاتملا هعاتم ١ قارق دلي: نيقبو تن رطضا قح تاكل دامرلا ىو هللا ف

 ال لاقيو احا اهاكلسم لد ىلا كاضفم ةيرايلا كا طك
 هتوص ريط مدا اطقلا اطقلا نم قدصاف اهّشب قرخ انهاه اهئاضفاب ىنعو ميرقلا اضيا ” 7

 قودصلا برعلا هيهبتو قدصلا ىف ريطلا !ذهب لثملا برضي ةطقطقلا هتوصل لاقيف اطق اطق

 نوكي ال اطقلا نا اههدحا_نالوق اطقلاب قداصلا هيبشت فو العلا ىروعلا لجرلل لاقيو

 فرعي اطقلا توص ءآملاو الحلل بلاطلا لجرلا عمم اذاو ءاملاو لكلا هيف عضوم ىف الا
 هّيشف ءاللكلاو ءاملا هيفو الا عضوملا كلذ نجي ذلف نامنالا هيّرج ناف بولطملا كانه نإ ٠
 هب همدإاك ىف قداصلا هنقف 0 اطقلا همماو اطق اطق هتوص نا ىئاثلا لوقلاو هب قداصلا [م

 نخوي ام شرالا هتنهوا ام شرا نع هانا ريغ نم لصحو قبس ىا اطخ نع طرقف
19 



 ميس

 كلل كلر دلل سا

 اك ىضاقفلا,ةللاا 331 زيشلا لاقف /نابلا ٌبيصق هقأك ٌرَخآلاو
 ليسا ذهل 'ةقيشر ةلونلق ل تتاح ةقإ [يضافتللا هب دي

 نر سلا دا را هاو نابحا نشك اذ قع رب
 ؛ نانسو ّحَحو «نانعو ٍلَقَع ثاذ درّبلا سم َروُنَم ىف ذجتو ؛دهتملا
 قف لكفرتو" ضانضق كا ,«نانسأ الب مثو «ناكبب ْْْفَكَو

 « ضايح ٍرْيَع نم تلو قسنو «ضايتو داوس ق لو «ضافضق ٍلِيَد

 ىذلا مكاشملا ىا ضاقعملا هب ديا امي طاقنلاو بابشلا ليقو ةوهشلاو ةّوقلا ليقو
 ىع ةكولم قل هيلا لصيف ٌقحم هنا هل رهظ ىتم هنا هب ىضاقتملا نويأتو ءاضقلا بلطي

 وه اضيا لييفقلا هل لاقي ىذلا ماهيالاو ماهبا هيفر ةيراج اهناب زغلاو ةربالا ةكولمملاب
 ٠ قبس ناسنالا اهعمب اذاف بيرغ رخآلار بيرق اههدحا ذاثم ناينعم اهل اظافلا رحذت نا
 مسج ىأ نهت سرف لاقي دهنلاح ٍبيرغلا ف فت ملكتملا دارمو يدرتلا ىلا همهف

 دهملا ف رومالا ىلاعم ىلا دهني مرح دهن لجرو ةدوهت معلب سرفلا نهن هنمو قرقنتُم
 هقح اذا دربملاب نيدكل درب ردصم دربلاب ىنع دربلا سم زوم ىف دجتو ربُمملا ف ىا

 13١ لديلعلا ى دربلا نماويولل هيلع عيط امي ىلا بهذ رهب نبا لاق دربملاب دَرْبُت ىا

 /م طيخلل لقعلاب نعي م ةريغ لاقو طيخل نانعلاو لقعلاب ىع ىزّرطملا لاق نانعو لقع
 3ك نعم«. ةقلعا لاف اك ىتولاو منول هب ىنع امئاو

 مدع ياوخألا رمد: نم هتام ٠ *هفطع ٌريطلا داكن 50
 نم نابرض روكذملا تيبلا ىف مقرلاو لقعلا نا لاقيو رمحالا بوثلا وه لقعلا ىرهولل نعو
 لقعلاو ريعبلا لاقع وهو لاقعلا نم ءىتلاب ءىثلا لقعت ىا لقع تاذ هلوق ليقو دوربلا
 ,« بني ال انع كلقع كلتع اذ |١ ءامكلل ضعب لاق ايك لقعلا قاقتشا هنمو ماكحالاو طيرلا

 ةرآدتسم ىو هَفَقَح طيخت نا وهو بوثلا قك نحلاب ىنع نانيب قكو لقاع نناف

 لكك قرألا ةطايلل لمار لملا دعب ةيناثلا ةطايخل و هتيماح تطخ اذا يوتلا تففكلاقي

 هناك ةفاضالا ىلع ضانمن ناسلب هلوق ضانضن ناسلب طاّيخَل نانب نانبلاب ىنعو ٌنكلا
 رعش ليلخل نشناو هحّرحت ىا اهناسل ضنضنت ىلا ىفو ماا

 6م ارارسلا ٌعَهْسَت ءبنل ناكم اَهْنِم شانشنلا هيل تيب

 7 ليلقلا داك ىو اا ضيضن نم ءلصاو ناكم ىف رقتست ال ىلا ىه ىروغلا نعو

 عساوللا وهو ضافضفلا ليذلاب ىنع ضافضف ليذ ىف دليلق ذايلق لاس ىا ءاملا

-_- 



 هلطا / ك

 مهأ رو /لهلا دنع ارد ا ا ثشقهَنف لاق «بطَرلا نَصْعلا

 نمر خت هقأ ثينطك الو « عدلا ىلاخذاب « َعَدْحَت نأ َحَصَق هتأ

 ىف /'سنقلللاب تدع اتلاف ؛ لوسعلاو ةاالخل ءاعودتسا# ل: لسورلا
 0 يخلاو 0 0 ١ ريك 1 ني ترث

 006 نانع ىلا دب عرش قابلا ندم ا

 ع

 + تبالي رس ا ا
 0 ا ةنماثلا ةماقملا

 نعام

 000 5 5 هداك عل يالا ةرعم 0 ىلا 0

 اضيا ٌىرقو برثل ةلأ ذوفنك ذوفن اهل نكيلف ىا برثل ةلاو قهاعلا ةقد ىا ٌّنصلا
 فاصفقصلا لتم ةبّيط ةرجت نم ىا بطرلا نصغلا ةنودلو ةيرشل ةلالاو ماللا نيدشنب هلا

 ىدي نرمغ لاقي محلا عر ىارخلا يبيمتلاب لذتقلا نع ىن نقف نصقلا نم كك 3

 رادلا طسو ىاونل ءاي ةيناثلا نونلا تبلق ننّتظت هلصا نيتظن ةرهخ ىو مخلا_نم

 هب ٍِبِهَذ اذا ةب .جرعو دعص اذا جّرع هي جرع هطغ اذا هسمغو هسقمو الإ فادي نقف

 رايظ اذا نك 0 لاعف اهلا ترظن اذا اهنم رهط ان نا اهل ران لا ٍلاع عضوم ىلا 0

 2 ضراعلا هل لاقي اكنعي هنال باهلا وه ليقو اهنم عفترا امو اهالعا وه ليقو ضرعو

 ةنماثلا ةماقملا ح

 صسمح ىلاو ناك ةباهصلا نم ريشب نب ناهنلا وه 5 ماششلا ىرق نم ىف ناهنلا ةّرعم
 اهل ليق كانه نبا ناعنلل تام اف روصقلا تاذ اهبدق ىقدت ةرعلا تناكو ىاونلا كلتو

 فاهبصالا ةزمخ لاق نابيطالا هنع نهد. دق /(نيعلا لصالا ىف ةزفملاو ناعنلا //71,
 رعش | َقّْرَح نب ُلَسْهَت لاق حاكتلاو لكالا اهه نابيطالا

 ردخت تدك: ىذلا مريلا قءاح نمل ١ لمعت ذلك يايا كْئِم تاق اذا



1 

 ةلاو َوْدَح ىلا دكت ا مَ راخلا 1 لين قت ثيماعت

 قَمِيو ؛فرطلا 3 قوي ل لوسعب ىذا عدلا ناز ةلكرحبلا ىلا لاق“ مل

 ىوَقِيو ؛ هلا ٌدُشَيو  ةهكنلا رطعيو , ةرشبلا معتبو ءافكا
 - معان ءٍقّدلا ىتَق « فرعلا أ ا ىرطلا فطن !نككَيلو :؟3عملا

 نرَفأَو ءاروغاك قّشاَتلا هلاختو ءارورد سماللا 00 قكشلا

 ىلا ءاَعْدَم ,لكّشلا قنا لصولا ةَبوبح لاضالا ةيقن 5 ةلالخ دب

 ٌةقودّلو ؛بردل هاو ءبضعلا ٌلاقصو تملا ةقاحن اهل :لكألا

 لوقك اديكأت ديفي ىذلا وهو ظسوو هيلا هتفاضا ىلا ةجاح ذلف سأرلا عجو عادصلا نال
 00 1 رعش سيقلا ىرمأ

 ارقيب َكِلْدَم ني: ىيقلا ءرمأ ناب ةغ ثداوفلو اهاتا له لأ
 ظفللا وسكيو كذاح ىنعملا نيفب ىذلا وهو نيطلر ةيدابلا ىف هموق كرتو رضح اب لكذ قأ

 هنأو موهلا عقاومب مقا ذاف ىلاعت هلوقك ةغذلب مالعلاو ةحاصق مظنلا ءب ديزبو الايك

 :نلاو وذح هلوق ىلا ىرولا وبا وهو رهدلا ىماعت امو ىريرتل لوقو ظع نوملعي ول منقل
 رعش محم نب فوع لوقكو ىنعم قاثلا تيبلل ناكاش ىرولا وبا وشو هلوق دلولو

 ناَمحرَت لإ ىفت ثجوحأ نق اييتقلبا نلمئافلا نإ

 ١ نركسل ىنتملا لوقو

 اج افا تاماكر اهيفرام لك ىَرَي برج زاقنحأ اًيئّدلا ٌرقَمَكو
 وشح دالبع ىب بحاصلا هيمي ىذلا وهو نيكأتلاو ةغلابملا باب ىنم عونلا |نه ل لعبو

 ورغ ال لاقي تبجي ىا تورغو بجلا ورغلا هدلاووذح ىتفلا وذحي ناورغ دلو جيزوللا
 لعنلا توذح نم هلعف لثم لعفيو هيباب لجرلا ىدتقي نأ بجي ذل ىنعي بيعب سيل ىا
 هيف عضون ريخصلا نيبلا وه عرخلا اهتيحاص ىلع ةددحأو لي ديلا ذأ اوذح لعنلاب
 هريغو نانشالات سيلا هب لسغي ام لوسغلا لوسغب غخا اذأ ١ عدخأ نم وهو ءايشالا ءامشالا

 ةحتار هل قبي م ّقدلا مدق نال قدلا ديدج ىا قدلا ىتف ءانالا ىا فرظلا قيظن
 لدكلاك ةقاقدلاو ىنيللا ةياغ ياغ ىف نكمل ىأعي نسمهالا نم ما 1 ارورذ ةفاطلو

 هيلا 7: اهولا ةاهدما  اهلاعتسا ىلا رطاخل ليس ىا لصولا 0 ةتموعنل
 ةفاحن ماعطلا مضهبو ةدعملا هعطر هحير ىّوقي لهتسا اذا ثيح نم نيل ىا ةغلابملل



0007 
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 92 نوت خا هيو هْيَئمأْوَيرأرو ل

 ( هريس بُيارَع نم تبحو ؛هرصب ةمالَسب يكتف « نادقر هلا

 ىلا كاعد ام م قى ار ايظا ينعواط الو رارق يقلي

 ؛ يدارملا ف كلاغيإو ةمارلا كيومجو يعمل ىف كريس عم ىاعتلا

 ران ووطو يقتل زن حا دابا دففك , ةكألاب ٌرقاطتن

 محم مم 2 ىلا
 ورع هر

 ٌرقتست ال تناك اذا نيعلا تأ دار ىروغلا نعو نيعلا ةراداب رظنلا تدّدح ليفو تقرب
 ناك اذا رصقلاو ّدملاب نيعلا ٌءآرأرو نيعلا ًارأر لجرو اهفعض نم تكرمت ليقو ةرادالاب
 ىف نارين نامجن اهه نا ادقرفلا هينيع هيتما 5 ىعو هينقدح بيلقت رثكي
 اهجوز دنع ًظحمت ١ اذ ذا ةأرملل لاقي ىسل اذ نم ىكسمب ىا ىنقلي مو عن نانب

 هيضت ام ىا ايش هدي قيلت ام نالفو م
 ىهر ةاعم عمج لهاجلا ىماعملا ىماعملا ف ةقفاوملا ةعواطملا ىنعواط الو اهيّرقتسي الو
 ةرامع نم رثا اهب سيل ىتلا لافغالا نيضرالا نم ىماعملا لمجلا ىفو ةياوغلاو ةيامعلا عضوم

 ىف ةمجع ةنكللا ةنكللاب رهاظنف ةاهفلاو زوفلا عضاوم ىمو زوافم ىأ ةاموم كاد
 رهظ اذا ءىتلا رهاظت لاقي باوكل ىري ا نم لعف اهرهظا ىا ةنكللاب رهاظتو يف يو ناسللا

 نولوقي ممنا لوقي ذا ذادغب لهآ ىم هب ىن-ثوي نم نعمس ئروططلملا لاق انا هب نرهاظتو

 مضلاب ةنهللا ةنهللاب كا نر نولعتسي نوداكي دلو ةترهظأ ناكم هب ترهاظت

 لاقيو هتفلس ىا نهلتف هَنهل لوقت ماعطلا كاردا لبق ناسنالا هب للعتي اموعو ةغلشلا
 كار كطظنلا ةنكك [د :ا رأتإ لاقير 1 ةرفس نم همورق سنع اًثيِم هل نيدها اذا هننهلا

 نا معا « 0 ةبشأ منامزب ن ىانلا نذل ىرولا وبا رغدلل ليق ىرولا وب با وضو ءىتت

 ماص# لبق اوعقوي نا وه نايبلا ءاياع دنع ضارتعالاو ضارتعا ىرولا وبا وهو هلوق
 برضا ةثلث وهو اضيأ وحل ىقبيو هتاوفب توغي الر هنود ىلصالا ضرغلا مي اًنيش مد كاعلا

 ,. ةلَبَج نب كع لوقك ديفي دل اىدلا رعبا مومنم
 فعلا مِراَّضلا لثم س أرلا َعاَدَُص قْشَي اََو



 ل موعدا

 09 ا. 0

 ذننيح هتفّرعف « سايأ ةسارف ياساوقو « سابع نبا ةيعملا

 ضدهم ,ىضرم ىلا هب ُتْبَهاو ٠ 0 لاب « ىصختت

 ,همامز ىدتو َقّلظنأف «ىافشر 0 قلو « ىافرغعو ىتقراعل

 هيلع ا ال 5 3 ' نانا كك 0 صمام 0
 2 - ع ةد

 ةّرق نب ةيوعم نب ساياوه سايا ةسارف كح نا نم رثكحاو درت نا نم رهشا هناحذو

 رمل ةرصبلا ءاضق كرت سايا نم نكزا لاقيف نحزلا ىف لثملا هب برضي ىذلا را

 بلك حابن !ذنه لاقف هر مل بلك حاب جمس هنأ اهنمو ةرينك سايا رد اونو زيزعلا نبع نبا

 اّيود هحابن دنع نعمم لاقف كلذ ىف هل ليقف لاق امكن اكف اورظنف ريب ريفش ىلع طوبرم

 رعش مام وبا لاقو ريب ندع هنأ هير نيعف هيك ىنص نعي نقيس مث نحاو ناكم نم

 2 سانيا ءااذ ىف قننحا مح ىف متاح ةحامس ىف ورمج مادقا

 ءاطعلا ةفراعلا قافرعو ىتفراعل شهف ىزبخ ىلإ ىأ صرق را هتوعد ىأ هناتيعاو

 انو نراعللا هيلعا عضوي ام هو ةيهتا عمج قاتالا قاتالا ةقلاث زربعلاو ةفرعملا نافرعلاو
 لبخلو لب ةثلاتلا ةيفثالاو نينيفتا اوعضي نا لبج دنع اولزن اذا ةداع برعللو ئيطلا

 تلات نلف نولوقتي' ةعامجلل قفاوم ريغ لقت مهيف ةعامجل ذلثم !نه راصف ىناتالا لقثا

 نع ةيانك هلعجي نأ زوجكو ددعلا درحم انهاف هب نيري نأ زوجكو موقلا لقنا ىا ىناثتالا

 ةيهانبآاا ا! قاقالا ةقلاتب هللا ءامر رئاسلا لتملا ىلا هيف اروظنم ةيهانتم ةيهاد اهنيك

 ع اهنا لاقف اهنع ةديبع وبا لثس هنا أ ةسيبع ىأ لاس َق ار ىزرمطمل ا لاق. ةهظع

 هفصو كلذ دضعي ىدذلاو ٌموجرم ٌرَّشلا فان ْمُهُقيرَع ىشناو رك لك رخاز رغلا
 ةلمجج نم دعي ةمزالملا ف كلذ لثم نال ىفاخ هيلع خي ال ىدلا بيقرلاو هلوقب اهايا

 كلذكو امظن ديدس ريغ هلذاج لج ها بيقرلاب دارملا نا ىلا بهذ نم لوقو ىاودلا
 قتنكو سلقسا معلا رظنلاب كلذ فرعي امّتاو مسقلا ىلع رجلاب بيقرلاو ىور نم ةياور
 َنُح مهلوق هنمو ةباولا هب للتو نيبلا قى طسبي عمم وظو نملعملاك ةنمتاو ىتيب مزل ىأ

 ىفو نيبلل تريعتسا م مث هعقومو رتاطلا شع لصالا ىف ةنكولاو همزلا ىإ كنيب سلح

 رد ل انوكو هشبي ىلع راطلا نكو نم ةلعق

 نو ٌيهتاضيب ىلع ما ىلع ماع اهنود لاح ْنَقَو ىَس قرُحدُت
 ايي ا ثار أر ةيتماوتب ارارو قفيضلل لجي ام ةلاجلاو قردق ىا ىتنكم ل
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 نأ ثفعو « عرَشلا يف هنع َىهْنَملا ؛ عمل باكر ىطَقَتِب الا هيلا

 تلَعَجو حاكم ثكحم دف موَل 0 ىِرسَي وأ «موَق 2

 ؛ ٌةَبْنولا تّقَحو "ا تصقنأ 3 للا ؛ ىايع حيف 3 :ةسضت

 و تهدم

 عع اذاف « يد ماحتلا ىلع هتمدوتو ري ثتَِفَعَحَ

 مي مع ىتسارف دوع مجعال دقوتو بّهلت ىا تاتو رماتو نبال باب نموهف ىرلا
 عمجل باقر ىف ديز ىلأ قح ىف ىا هيف هتوخرو هتدش نحمل هتسب اًيش نخا اذا

 معلص ينلا ىهن دقو عمجلل َب تاق 'ر وطخملاب الا هيتآ نا ردقا ملف فوفص هنيبو ىنيب ناك ىعي

 نكردسف هج ىلا ارسج نحنا ةعمشل م.د سانلا باقر تل

 لعل علوي ايك علوا ىأ هلع 2 ىرماب كدس لثملا هنمو اكس هقراغي ؛ ملو همزل هب كوس

 ركزيل لح ااذاف" حاحا لكرلا "نلطتا نأ كلدو ايها دف لفات !نه ءىتلاب

 زاهفا هلحأل هيلجاح "نم اايم رك وذ لآ روني لوالاف اهلتم تلطبل ركل ا

 رعش  لاقو هلعج
 لمس قلك ئولاا فلانا لست نا ذك 1 ناكر

 جتا ىا هلعاف ىشني ال لوعفم وه مضلاب ٌبشو رهظو عفترا ىا تفلاب بش ىوري دقو
 را ىأ ةبثولا نقحو طئاغلا دارا اذا لجرلا عينات ةيبود لعشجلو 0 اضبأ كفوردو

 نم هيف ام عم هتفرع ديري هينفح احلا لع هتموت اواش ثيح موقلا فارصنا

 ةلوتسمملا الشلل ةانعمر اذاجلا ةّيعلالا سابعا نبا اةثعلل ىيعالا .٠ ةيفحب ناستنإ) فاكلا
 غبشلا نا تالذر يرالا"ىف ءيعرالا اهلثمو لالا ى افرع انلييف نادال الل ل
 هَيزاجف يحيراو يملا ف ىنعا اهعيلا بوسنملا ىفو ةّيئاسنالاو ةّيئابهرلا ىف يك ةّيقيقح امعيف
 ىذلخب اهقاقتشاو هلا بسني 0 م ىتتب سيل عملالا نأل د تةرزو ىمرك اهلثم ةم ةيقيقح ريع

 اهكاهت ذا ف اوهوارافلا عل نماعتحللالا قاقتشا) ىحرالا اهوحنر ىملالا ىلا ةبسن اهناف ةّيعملالا
 نقوتملا ىلا ىملالا مىريسفشو اهدقوت 5و رانلا اذ نم اهانعم 5 ىذنلا اكل نا

 احوضو كل هديزي امو رانلا عذل نم وهو ئذول داوفلا ديدحل مهلوق كلذكو كلذ ديوي

 رانلا ّدضوه امب يذلا ىالخ وهو هاَيا مهفصرو داوفلا جولثمو بلقلا هام ديلبلل مهلوق
 ناك سابع نب هللا لنبعو ةيعملالا قاقتسا نم هيلا انيهذ ام ةك ىلع هب عوطقم لس

 ا ىلع ةلاولا تي داحالاو ءاهدلاو سددل ىف ةباصالاو ءاكدياو ةنطفلاب اروهشم

1 



 كنك عناكب ةزبإ|

 : - مزال ل ب

 هسا ا 0 ْف تبع ل اهل كلو« سد ارد

 هلا جيلا م ٌنلتسا اا تناع ا ةعلشقلا
 0 َعْلِط اهتعلطتساف ؛كل اَدَب اًمَع لَسو ءكّلادج عد تّلافو

  جوِرَس ٍلْضأ نم 2 | تّلاقف هيلا انو راو يحلو سن09
 0 وش 0

 3 ا

 ىا هفاش نم لوقصملا فوشملا ملعم ا فوشملا فونشم ا قرصنأو ةقىص ةئعطقلا ىزخت هب ىيفرعت نأ

 |: رعش ءلوق ىف رانيدلا ةرتنع هب دارا امك مثردلا ةمالعلا ىذ ىا ملعملا فونملاب دارا هنييزو :ذأج

 عملا ٍفوّشُملاب رجاوهلا كر ام سنعب غمادملا نم تي ىنقلو كار وعو

 فوم اب دارا هنأ ليقو ةرجاهلا نوكس دعب اهتبرشو شوقنم ا رانيدلاب رمخلا نيرقشا ىا
 ماعلا ءىثلا ملا ليلخل لاق مهردلا هب ىنع مهلا لبالاو ملا ردبلا شوقنملا حدقلا
 ىذ هجولا قلطلا لجرلل اولاق مث نْيّيجادل نورقملا ىا نرقالا فذلخ لسصالا ىف جلبالاو
 تحإباو جلبإ حابص هنمو قالطالا ىلع ضاولل ميعتتسا مث نرقا ناكناو جلبا فورعملاو ا
 لاقي خويشلا تافص نم لسالا ىف مهلا ءاضاو رانا اذا يبتو رجفلا يلعبأو اجالبا سمثلا

 مث ردصم وذو مهلا نم وا بد اذا مه ردصم وهو بيبدلا ىا جمهلا نم ةّمه زوبعو مه نيش
 مخلو مل مت موقلا هيف مهي رعاشلا لوق هنمو ىنباذا ىا ضرملا ىنّه لاقي باذا اذا
 مهلا نموهو بايثلا نم قلخل مدهلا لاقي امحمهَلا لاقي |ذه ىلعو ةيلالا نم بيذا ام
 “ انهاه مهلاب دارا دقو لوعفم ىنعمب لعِف ىاثلا ىلعو لعاف ىنعمب لْعِف لوألا ىلع وهف

 ا 0 3 ىأ 7 0 ل نم هب 3 درب لا 7 ا لوبا

 0 9 0 1 كن تلح هنيلع يسارع |نه علط نالف ىنعلطا نق ا هي

 وذ ىأ قشرلا وذ ىتعي قشارلا مهسلا مثرمأ نطاب فرع ىا ودعلا علط علطاو ىرس
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 تلاقن 0 7-10 ييأو ءاهيدعو د ا ل 0 0

 اس يف لس و -هو2

 هن ىي 9و فد نه و 965:9 نم 8-32

 , ةعقرلاب تنرش 0 اًهف . اك د><شنتو : اهم سصتفت

 ةءوْسَم اهلصاو ةءاسم عمج ىواسملاو ىوس نم لعاقت ىواسفلا ىواستلا ادب ىواسملا قو
 نزسحا اذا وس ءوسي ءاس نم يهم ردصم وهوافلا تبلقو نيسلا ىلا واولا:ةتف تلقنف
 ءل ام نيقلاب انهاه ديري نا لقحي نيمهالو لعفلاو لوقلا نم هبقلا ءوسلاو ةءاسملاو

 ىذلا ليلقلا ءىتلا هب ديري نا لقحو ةعبارلا ىف ةانرحذ ام ىلع ءاطخ نوكيو صم
 لاق ديعب انهو هل ردق ال امو ردق هل ام قبي مل !ذه ىلع ىنعم او اهعص نوكيف نمت ةردق

 رهو ميكا ىلا هللا ةسكتا لاقي اععلا سفتلا اسعق نفلا جقترم نيج تال
 لهعتسن داكت الو ةريقحو ةفيعض اي ىأ عاكل اي مال ريغب هتفاضأ عد ال هنال !دبا بوصنم

 باذع ةياكل بور ةحر ةياك عر كحيو قاسف لثم ةعكال نع ةلودعم ضو ءاونلا ى الا
 نق لاف ءاوقمألا ىلع اهعفرت ديزل ليوو نزلا ر لوقت سحاو ىنعمب اهف ليقو

 لعف رامثاب اههيصنتف سيزل كايوو ديزل اجيو لوقت نا كلو امتْيَو نع ام ردي مل نب جيو

 لك كّليوو ديز جرو كحو لوقت نأ كلو نذر كايوو اجو هللا همزلا نلق كناك

 ةكيملاو ديفا ىلا صنقلا ممرحتا .ةلعف راخاب امينا انعيصنتق ةقاشالاب نير
 قودحلا ىلا ةليعفلا ةلاثدلاو زان نم ةلعم «ىبعلا كاثدلار ا تلار » نمركا ار
 لاقل لصاو يلب قع ميلي .هانعم لورعلا لاما 2 | ل1712 تلا رايح

 ةلابا لوقي مهضعبو سبايلاب بطرلا ةطلتخم شيشح ةضبق نغضلاو بطتل نم ةمزح
 نقدر نحو ىقا(ىعافتاو ١١ ةعقاولا لاخلا ل كارا اهنا ناريس لا
 يلطتو ىا اهجردم نشنتو ءيف نشم ىا تجرد ىلا قيرطلا عبتت ىا اهجردم صنقت

 ةعطقو هتففلو هتيوط اذا باتكلا نجردا نم عايسلا ني اهتلاغ ىلا ةفوفلملا اهتعقو

 نم ةضارقلا ةعطقلاب دارا ليقو بوت ةعطق وا بهذ ةعطق وا مثرد ةعطق ةعطقلاب دارملا لعل
 سودنح اب ةنوفّرعي فرص نم ةدحاولا ىررشملا لها تع لمعلا ئقيرتقلا نعواهضعلاو فدل

 0 نرق هنا داراو نوق كصنني اهبو مهفرص ىهف اعّطِق اهنيعطقيف ةههارد ىلا نودي

 أ ناو ةرجا مهردلا ىذخت رعشلا لئاقب ىنتربخا نا اهل لاقو سودنكل نم ةعطقو اهثرد



 تسمو تح 2

 ىلا ثَيأو «ىنَعُفُي ىلا يَ ْمَك « ىعثر ركذ ُناطْيَشلا اهاسْنأو
 د انإ لاقف « نامزلا لماح ةَيكاش « نامرحل ةيكاب يشلا

 مظن ؛ةشنار ,هللاب الأ وش الو لوح الو هللا ىلا قرم شوفو

 يل ناصم الو ٍناص قبَي مك

 مل ءاه ناو طعي ءام نا هلل نحو ةزيدقتو هللا نم حملاو ءاطغإلا ىعي تايكلا ةنه
 رعش سارف وبا سنا كلذ ىو طعي

 ليبس هفلا يولضل َسصْيَلف  ةةيرث ام ىف هللا َكْنعَي ْمَل اذا

 ليلد كالا ناولو تلاص (؛ ' كلمم لك ى كْدِعْرَي مل وها ناو
 رعش  ةريغ سقناو

 ةذاهتجأ هيلع ىنحي ام لو ها

 رعش ةمرلا وذ لاق“ جاعناف هنجع لوقت مامزلاب ريعبلا س قطع جوعلا جت تت ملو

 ججانععلا قانعأ حلا ك2 ١ اذ نمداجأ 0 اذا ىح
 هقيدعت ىدعو لام ىنعم نمع وأ ىتعقب ىلا عت ملو هلوق ىف لوالا لوعفملا كرت دقو
 نامزلا لماحت لاقي ليق لدعي ملو راج اذا نلف ىلع لماحت نموه نامزلا لماحت ةيكام
 ل1 نيس لل كورك هيلا لقا الا ل ملام بلسو هنع ضرعا اذا نالف نع
 ام هب ديرب هنأ لقكو ضرالا هجو ىلع ىراخ اهلل ءاملا ا ةهدادو ىتص ىذلا نيرقلا نيعم اب

 00 لاو ير اذا نعم نم ليعف وهو ةريغو لاملا نم هلاخم هل ريكو ةمارم, هلا لّهشت
 ىلع نعو نيعلا نم لوعفمب سيل هنا هب عوطقم ليلد !ذهو تانعمو نعم ىلع ةايا مهعمج

 00 2 ناتنألا فلا ءانفاتيما ىيدعلا سيل نيكل دلك قو اهنم هنا, ضيق نب
 نيدلل كهجو مقاف ىلاعت هلوق رثنلا نم هلاثم ةغللا ىف دحاو لصا اهعمجي ظافلاب ءىجن
 ىّلعتو كلعا لف الإو ىريرشلل لوقو ةمايقلا موي تاهظ ماظلا معلس يذلا مالك نمو مقا
 مظنلا نم كلذ لاثمو ىنحرستو كل حرساو ىحرجتو كل حرنجاو ىلقتستو كّلقاو

 ١ 5 رعش مام ىيأ لوق

 نلَقتَم اهنم نالقملا انك ىتح ءاعثلاب قلت يْنم
 رعش ىربرشل لوقو

 حار ىلا اًحاترُم تحر الو ىه 2 ةعشعشم فرص ىلإ تفرص الو



 ع 0 5-07 1

 بو

 س0 9

 ل هيلا كسلا نابل ركفلا ىناجانق « اهيلع 3 اي

 قوفَصلا ىِرْفَتسَت و اهّتدَصَرَف زوج فرعا ع لال نإ ٍناَمْقَأو

 9 س ين

 جف نإ امو ءافك افك فكأا فكوتستو ءاَفَص اًعَص

 ءاهفاطعتسشا مي ايف ,هئانإ اهدي كعجتو الو ,ءانع اهل

 ؛ عافرسلا عاجنرا ىلا تام عا لا تّداع «اهفاطم اهّدَكو

 ىلقو ةعقرلا نم اهتءارق تدرا امل لاق هناكف تلّمات ىا تضرعتسا مكءأسن اهب اوضح
 ناولح ناب اهزارط ىا اهياع اهكتاحو اهيعان ىأ اهمحلم كيف ام ىلع ىدرعا ةعقرلل

 نع ىقن ىنلا نأ كلذو فرعم لا نود نفاكلا قح .ىف درو امنا ىقنلا نأ قس فرعم ا

 ةرالخل نم هقاقتشاو هب ىلحت هاّيا هتيطعا اذا اذكب هتولح لاقي هترجا وهو نهاكلا ناولح

 ام مماو قادصلا حاكتلا ىف أرملا ىطعت ام مداق امنا ةّيطع لكل لعجت برعلا نا معا

 ةهقلا قلتي اّنع ىطعي ام مد او ةيولا لولا ديوس ىلجتالل يارا

 ىطعي ام ماو شرالا 0 نمتلا تاضواعملا هب حت ام مداو

 ناولخل نفاكلاو ةلسبلا قارلا ىطعي ام ماو ةرافخل ريفخل ىطعي ام مداو ةلاعجلل ليلدلا

 ضرأ نم جرخت اهتعبتا اذا اهتيرقتساو اهتيرقو اوزق دالبلا تورق لاقي عبتت ىأ ىرقتست

 ىت هلصاو ةرطق رطق اذا فكو لاقي قكولا اهنم بلطت .ىا قكالا فكوتستو .ضرا ىلا

 نا امو اهيطعتستو اهرطقتست ىنعي رطق اذاولدلاو مطسلا قكو نم لاعفتسا هنال ءاملا
 ىت الا نورفاكلا نا ىلاعت هلوقك ىتنلا ىف ام ىنعمب ةروسكم ا :نإ نوكت .دق ىرهول لاق

 رعش لاق اهكديكانلل امهنيب عمح امبرو رورغ

 اراقو ةرف هنِم َرَثَْحا اراها اا نإ ام

 موق نم جهفم رهف حجم اذ راص لجرلا جبع أو ٌعاوحلاب رقظلا ح اغلاو جيفلا ىرهوجللا نع جيفي

 0 دقو جبعا الو نالف حلفا امو ّيجانُمو جِجاَنَم

 ضرالا ةبلص ضو ةيدكلا غلب رفالل ىدحا ىردحا لوعفم ا ةغيص ىلع حف ىوري نقو

 نامرمل كتمر اص مث هلصأ اذه لبجا مهلوقك رفهل هيلع رسع رّثبلا رفاح اهيلا غلب اذا

 ىهو قطعلا يلط ىاطعتسالا اهفاطعتسا ىدكا هنجاحب رفظي مل نمل ليقو ةقشم او

 هيلا اناو هلل انا اهلوقب ةذاعنسالا هانعم عاجرنسالاب تذاع ٍاهيعتاو ىا اهّدحو ةعبلا

 لاق نحاإ هل نام نايايفرجوج ىذ :لوقلا كلذ اهلوقب ىأهتلا ىا تذاع ليقو نوعجار



 مرا 7/2
 و 1, اهم
 0 721 و اللا

7 0 

 ري

 كك

 لاو الو لآ ىلا ىلامآ تْرَهَج ان
 ىلالذإ بسَحسمم ىلع ىلايذأ تروس الو

 لا الا ا ٍلاَقُتِم ِكاقَْأ ديف ريوس لَه

 لاورسو ٍلارسب ىلايلب رح ىطيو

 فوطعم ىلالعا نا ىلع دالوالا هنم دارملاو لُمضلا ممل ريغصلا وضو لع عمج لالعالا ليفو
 ىلا اضيا لاقيو ىلاوا اههعمجو ةيلآ ةأرملاو لأ وهف امن كولاي ذل معلوف هنمو رصق ىا ولاي الا نم نقلل ءاضق نع.زجاع قكلا دماج ليخب ىلا ىا لآ ىلا .ديعب !ذهو ىلابمأ ىلع
 ةوظحلل يظل ردصم ىاديملا لاق َهْيَلَأ كلف ةّيَظح الإ لثملا هنمو أطباو رّسف اذا ةيلات كوي
 ةثظح نكا الا ريدقت ىلع ةّيلاو ةّيظح بصنو ريصقتلا وهوولالا نم ةليعف ةّيلالاو ةظيلو
 يظر جاودزالل, نوكم.نا:زوجف يلا ىعي ةلعاف' ىعض.هليعق « ىو هيلا قخكاانالف
 ىّلمَت ةأرملا ىف لثملا اذه لصا ةديبع وبا لاف ةّيظح ةأرملاو تح وهف ةوظح ىلفحي نلف ىلنَح':لاقيف ةلعاف ىنعمب نوكت نأ زوججو ةيظح ىغف سا اهاظحا لاقي ةاوعفم ىنعمب ةليعف
 كلذ ىلع رداق ريما داوج ىأ لاو دلو مثنم هيلا جان ام ضعب كرديل سانلا ةارآدمب رمالا ف برضي هيلا ىدوتت_نأ ىلأت كلف ةوظِلل ِكْئأطْخَأ نا اهل لاقيف اهجوز دنع
 ماركللا ىدنم نع ر سقم ا ىلآلاب داره نا زوجيو ىزّرطملا لاقةيالولا نم كي كو نم
 وه انهو اهغيلا نوكي بلاغلا ىف عزفملا نال كلم ىا لاو دلو ةبارق_ىوذو الغاء ئأ لآ" كا ىلامآ تزهج الو داربب وا برقلا وضو ىلَولا نم رومالا ىلاعم نم بيرقلا فيرشلا ىلاولابو
 لاقي لعقم بهم ا لذلا يف ىل لصحي عسوم ىلا تيبقم.ام ىا ىلالذأ بعصم ىلع مالا
 لاق ةفرغلا بارحلا نارسف لدا ىا هيلع بّكتو رجئاف هتررج بهناف ىليذ تب
 إس قتتزأ وا اهقلَأ مل اهثئج اذا بارحم يد د ٍَط هه 0 ىنهلا اشو
 ىري .قلخلل بوثلا وهو لملا عج لاممالا ىلامباو سلاجلا رودص بي راسلا ءآرقلا لاق نجنملا نم اولاق بارحلا نم ءموق ىلع جرت ىلاعت هلوقو نهلا ىف نآدم بيراحم هنمو
 ءابلا نال انثا”ىلاقثا قيفخت ىري ىا قاثلا لوعفملا كرت دقو معلا ىعمب ةيورلا نم وغ
 ملا لاقف ةلورستم اهنا هل اولاقف معلس يذلا ضرعاف رامح ىلع نم نطقس ةأرما نا ثيددل قو ليوارسلا نحأ لاورسلا لاورسو صيمتب ىا لابرسب قيفخت ةلص لاقتمب هلوق ّق
 مكيايبث رتسا نم اهتاف تاليوارملا اوذختا سانلا اهيا اي اثالث ىتثا نم تالورسنملل رفغأ



7 

 هد الال د - 7

 ع س نو تسب سس

 ةعفقر «بوتعملا رّدقلا ىل ح انآف لاف , هْيَحَل نينا 1 تنقل

 لاتجرار ءالطس ا 0
 لامست اسر رابنشك ات
 يلالقإل ىل لاف ن اوخإلا نم ناوحو
 يلاكأ عيِلصَت ف لا املا نيالا
 ٍلاحْركو لال لل ارو ردا
 لابو رش ول اير ارو و را
 كايسلل قولو + اسر فدا تلد

- 
 هع يَ

 يلالثفأو نوكعأ 2 لات نال

 ةبونكم هلاح ناف ةعقر هيلأ عفدتو اهيرك ب لطت نا زوعلا رم هنأ ىتعم او ةقدصلا ريتكلا هب

 رك فرح فذحت هيلع بونعملا ىا بوتعملا رّدقف ىا حاتاف عاقرلا كلت نم ةعقر لك ف
 ىذلا هلصاو كالهلا ىلع افرشم ىا اذوقوم هقِحأ ال اناو ديفملا بوتعملا ليف ىزّرطملا لاق
 ىأ اًونممو توم ا ىلع فرشاو ىخرتسا ىتح هيرض - هبرض اذقو نقيب دقو نم تومب ىتح برضي
 رف ايل ود ةيضلا ءاقاب لاتعلا لاتحمر لاتخب لاتضب ءهنيلتيا اذا هتينم نم لتنم

 نم.لتاقللا رف:لابغملا لاتغمو  ةلبدلر ركتملا رد 1 انا رتسسلا رس
 لاممالا ليفر لمعلا لع نلج | تلعإ بم ره لامر ىةننرعا نوت 0-5
 لوعفمو بلعتلا نود نانسلا ىلي ام يرلا نم لماعلاو هلماعب تنعط اذا جيرلا تلمع نم
 علم لضم لو يومعتلاو ةلامالا عذاضالاو حيلضتلا ىلاعا حلل ىف, فرك لاا
 اهجارخا مدا عيلضن ليقو لبملا 8 خوعا تلا علو هلمح ىع 0006-6 1

 الا ا 0 063020

 دقحل وهو لحذ عمج لاحذالا لاحذاب رانلا ىف لخدو قرتحا اذ ١١ الص رباغلا ىف اههتفو

 ديلي لاقي. لت اولوقي لذ لحام رهن .دلبلا لكنا تيقسلا ى لاف لعإ ردسم ره لاك
 الو لاب ف رطخا ضرالا سبيو رليملا عاطقنا لعلاو لوحي ضراو لخم ضراو لحام
 ىاتلاو ةرتهتو هزازتها وهو لجرلا نارطخ نم ءاطلا نك لوالا رطخا لاب ف زطخلا ف رطخا

 ىلابشأ الاب ابوش لوالا ىلابلاب ىنع ةرواجلل قب هادعو ىلايب كلذ ر طخ لاقي ءاطنا : مضب

 لع حج وهو للع عمج لذلعالا ىلالعاو ىدالوا ىنعي دسالا نل او وهو ليش عمج لابهصالا
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 , ةالخلا ةهبش ٌحضتعا حقو «نيتلقملا بوحك « نيتلمت نيتلهت ىف يش
 هلو همسه 00

 ةيح ىبَحو « تفاهتم ةفقو ففقونش ؛ ةالْعَسلاك ومقتل داقتساو

 1-0 نو 2011

 ما ىف ُهَسْنَم لاجأ , هيَ ها اكو «تفاخ

 00 َنِهلَواَمَف عارقلا ل قا ؛ غابألا ناو نبك كف اَعاقر

 © ات ١ تحال علا . 0 0900 د يح لا ا 12277 ا 3-0

 ؛( هيدي ىذت شا نفك ٠ نويرلا مسند 0 اهرمأو ٠ نكرم

 كيف رعش ىءالا ءاطلا كرم نكيوي رعلوا قبرك لا ايف ىبظكب نخأو

 رطتلاب دم فكما راج ب هحاذرا ل رو 88 مرار
 : 8 1 نعش ىبرلا سيلجل نب ثيغبلا نب دّمدكل رعش ىقو

 مظحكلاب سالفالا ٌّنحأ دفو ىرْيَغ اَلَمَأ ناك اروما نْيَفق ْنَق مك

 كلعلاب رارقملا ىرَج ىنم كيلا  يعقتي سيلاهف قيلّدغتال

 ةكلضلا هبش ىريرحل ةّج كلذب قكو ماظكا ىلع هايا مهعمج هيف ةغللا "نهض صضعبو

 ىأ ذلخل تيبلخ نم ةالخلا لصاو ريعشلا هيف لكاي سرفلا سارب قلعي ريغص قلاوج ةالخلا
 هيف لعجي ام ةالضلاو هب رجب ام ىلكحلاو جنا ىلخاف هتززج اذا هتيلتخاو شيشل

 اهرحذو لوغلا نا ةالعسلاو ىعمب داقناو هل داقتسا لاقي ةذاعسلاكز وجل دافتساو داخل

 اهعبتي لازي دلف ناسنا اهّئاك ناسنالا ىلا ىدارتت ىراععلا اهنكشم نج لوغلاو عكتكعلا ىعسي
 0 ءىتن نعب ءىتن طقس اذا نفابت نواقم ىا نفاهنم ةفقو كلهيف لضي ىذح

 هفعضل توصلا نكاسلا وه نقال نفاخ ةّيحن فقفعملاو زهلا نم طقسي نحا فوقو

 ىا غارفلا ناوا يف عونلا ىلا سنهلل ةفاضا اذه عغابصالا ناولاب سمح ا ةعياجأ نا نع
 ةنسملا ىا نوبزيكل انسح نوكي ىاتلاب لب ةعرسلا قيرط ىلع ال بتكا ام نال نسال ةياغ ىف
 لالا عيبرلا رطم ىمنولاو ئمدولا لك بلط لسالا ىف مّدونلا نوبزلا مونت ةيفادلا

 وه نوبزلاو سرفت ىا ريثل لجرلا ىف مثوت هنمو تاينلاب ضرالا مي هنال منولا ىلا بسن
 ازاجم بينلا ىلإ دنسم لعفلا نا ىف بولحو ثوبض باب نموهو نيغيو نّيزي ىذلا ىغلا
 قداب حرفي نوبزلا نيدلوملا لاثما نمر اَهَريِعَتْسُي نَم رْدِقلا ىفاع در اذإ ءلوق ىف امك
 لاق لثملا ىف ايكىرتشم ا وه نوبزلا ةرصبلا لها ةغل فو ءىق لقاب حرفي لماعملا ىنعي ءىق
 داراو قرشملا لها ظافلا نم.وهو لوعفم ىنعمب لوعق هلام نع عدفتملا وه نوبزلا ىتيرشلا

0/0 

0 



 ككل

 ران سس نس

 هبتسا ام اذإ ارمأ تأت الو بارسلا حى كنعد الف

 دهس نر نك رو هي 0

0 2 7 5 
 0 ا يلا

 :هلجرو هليخب َتلْيَأ ,هلغتو 50 َّلَطَأ اف , يزل 0 5
 #0 آآ هما 9 ند هج

 ,دييبعتلا مالا نيل فة تعبنا

 نمو 1 7 مورا هيننأ 1 عورلا هكرداو 1 هيلع موقيو رمالا كلذ لعفي نم نوفرعي

 رعش لاق ركل ضعبل ةفيطل تايبا ىنعم ا !نه ىف 0000

 افتهك نق عيصلا عادو ةاشولا نم 06 ىلع ىَّوهأ 3 0 كانو

 انمإؤ قطتع تلاعشان انملا 3 نتي لاسم م

 مفئاشلا ل حش

 تم راي طي ىو عساس ريق ايف طل را دعب نم هوت 00

 لج 0 برقو ال هيف ىابلا ىكرعل كلوب يس ديعلا موي ىأ

 نيعلا ةولص لفنلابو رطفلا ةقدص ضرفلاب دارا هلفنو هضرفب ىسحا ةلمعملا ءاطلاب لطا
 ةّئس ّيفاشلا دنع ديعلا ةولص نال ديعلا ةولص لفنلابو رهغلا ةولص ضرفلاب دارا ليقو
 ثيرودح مولا دي اا ئفاش ناماقملا بحاصو بجاوب دسمأو

 0 5 ق اهسبلي 0 ىنلل ناك رباج ىنعو ةديع وأ ل

 ةميام ىداب لصملا ىلإ يبلى ايبا لسملا ف | نيدلا عجب عقجا ىا,لصملا يلطاللا
 ىنمح لاقي هريغو ليلخل نع ىسفنلا جرخم ءاظلا نوكسب مظحلا مظكلاب ماحزلا قخأو

10. 



 د
 َلْبَق :هتوعت َدوَع تْئرع تنكو ىوارلا لاف ,ةابإلا ةيالولا

 0 مس ني او نب ءو

 ةرانتسا 1 هِرْدَقَوْلع ىلع هينأ تذكو هدر عانيإ

 :هنفج نم هيشع هْزَجأ ال نأ «ففجي نضاماب لك و

 ا سل ل ال رح اك

 ةشنأو ,امسما# ىرخأت , ةيالولا ضفر ىلع هل ايحالو 0

 رك ظل ىه كِل كح ميرشملا م 5 دالبلا بو

 11و ا//و 2-ةهبيبتعم اهل اي ةبنعمو ع مهل ةالولا ل

 هتيطعاف ىا هتيسحاف قاطعتساو قافح ىا قاطعا ام ىيسحأ لوقت ليلكل لاق هافح

 كاردالا عانيالا هترمج عانيا ليق هعنم ىأ هفلظرو ىسح لاق ىذح هيضريو هيفكي ام

 سيري جانلاو يضنلا لثم عنايلاو عينبلاو ِتّدلاو ِتَنلا لثم اهضيو ءآيلا فب عنيلا لاقي
 ةارهللا سمرا ؛لاقلي قفل نر نلاب ىا هنغج ضامباب بصنملا ىلا ديز نأ لوصو لبق
 قربلا ضاهباب ايانثلا علو نذل رسك هّيم نميتبا اذا اشيا تضمواو رّظنلا نقراس
 در اييهط ناك. اقل اذا يلق نمرقلا'يلتلا لفلاب ازئاق جرخل ولمم ىا هرقل يطب

 ا اةركن ١ ؟اكذل ئآ ايحالو * يلغي لقي .نعتو علل أي ىمز لئلا ىرتاقق لدي هخ لع

 راعتوألا هيستلا ل ل | وبني اين نم ةداع وا ناكيب رارقتسالا مدع
 كلا هبسخلاو اةبيعللا, كا حجار اهبف ريمشلاو نييلل ماقال هءاونلا قرح اي يعم اهلاي
 كولملا ةمدخ نع نيبا ىنعي ةبتعم ىأو ةبتعم ةبتعم غل ىا ةرورجم ىهو ريمضلل نايب اهل اي دعب

 بضغلا ىلع ةرات متداع ريغتن لب ةمدكل قح نوفرعي الو ةداعب نورقتسي ذل كولملا نال

 ىلصي :ىا عينصلا بري هينعم ابا اضيا ىورجدو مداخل ىلع ريصقتلا لح ىلع ةرانو

 ال انسح كاعف نحا لعف ول كولملا نا ىعي قمرملا حلاصلا ليعلا وه عيخملاو هب موقيبو
 سيشي نم لو قا د قاكدالا قام رتاج نوت الواحد كل ردسي 00

 0-0 ةكب اًييينمحا١|ذا انيترت نْكْرَو ءانبلا عفر اذا !دييشت ديس لاقي هبثر ام

 الو ريعتلا نع رمالا كانلذا كولملا ظفحال'قسنلا :ىلع اززما نحا عضو ول عي قت دغب



 دل ايس سس #

0 

 هسا معلا أ
 هّهّقلل رك ىو ُتْقََِ

 ةلا عم , 50

 هّيضهلاو ةمظعلا كار

 ةمسدسإ سلا 0 مد
 و 0 نم

 هم 1سم اهيف ارك انتل تيكا تكانت ولو

 - 0 خس هذآ

 تنح نأ 7_5 -- 0 0 7 ىمت 0 نإ 0

 دودصم ريغ اعاطم دودرم ريغ الوبقم مكذل زئاجو لوقلا نفان ىا بحنا ىف ريمضلا نم لاح

 ريعبلا ى قنا ىف لعجي' ةقلح ةربلا ةرب ملتساك م وللا قمتسا ىا مالا نم ةيلملا هن 3ك

 ةهظعلا ىلا شاشخ ىف يشخ ىنم نناك ناف مازخ ىقف رعش نم تناك ناو رفص_نم ىو
 نم [هفرت ةنيكسلا لقم ردصم ةهضهلا ليق مظلاو ةهظعلا ةلزنملا ىلا ىا ةهضهلاو

 ىزرطملا لاق مظلا ميضلاو ههاظ اذا هماضتساو هماض لاقي ةهيضتسمأ هلوانت اذا ةشونب هشان

 ام اذ نع لويز كلت نم تيكا هذا ريآل العم مايو مار دن حسنا

 ىلا ىدسإالا ريمج نبا ديزي نب ورع بنك هنأ مزراوخ رخث مامالل ر أربالا عيبر ىف ت تأرق

 نيصح ىنب رارض اهالوو مم يب 2 ىنأ نب عيكو لزع نيح مسم نب ةبيتق
 ونب نئماحا ا هنأ ىو ءالوه نم ثبخا ىعي جابشلا نيل عابسلا نلزع ىدسالا

 ماركلل ذلقم اههلعج هناك عاَبَشلا ىديَأ يف عاَبْسلِل سو وب اي لاق سيقلا ٌىرما ىأ ربي نسا

 اب ىل ةدلعلا ةملار ناهض مهسقم [رركأم اذا رتل ا رت

 كلذل قبب مف دوجومأفموه نكلو ذليلذ ليلذلاو ازيزع زيزعلا قبو اهلاح ىلع ةداع لك
 ءىتلا ىمو نومي مثنال هقلخ سأ ةيمأن ليق ةهنمو عافتر الأو ةدايزلا لصالا ق اهلا ىهن

 انا ةقيمنو هيلا عفتراو هغلب اذا نذلف ىلا تيردخل ئصب : اولاقممت هذ انآ هتيصنو عفترا اذا قمت

 هتيحان ىلا ىا هئاقحا ىلا مضني ىأ ىوصحي ةقلكأ ىا هماسو هتدنسأو و ةتعفر اذا

 ىا ءابلل هبسحاف ةيلكلاو نبكلاو بلقلا# نطبلا ىف امو ةيحانلا ىفو اشكل عج ءاشحالا
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 74 7 64 كهرر

 و /

 بحال نس '

 ,ًالوظو 00 0 5 0 عال سس , هّيلاسَب

 ؛ هراجو باعشلا ف فو ؛ راج ِبوعَشلا ا نئم لبس

 مظن , لاقف
0 22307 22 

 «هتيدقلا ىتبرت جورسو :هيهصتلا نرسا ناسغ 1

 ف ةَلْزَمَمو ًاقارفإ نيمثلا ٌلْثِم تيبلاو 2 2

2 

 هتئيهيقو ةشهزنمو 1 سودرفلاك عيرلاو

 همك كادلو اهيف ىل ناصح شيع هاو

 هزل ىِضاَم اهضور دوطتم تاما

 هيلا ءىج ىا ىقغ هلوقو افوخم ايشخم ئغلا مثو ماد امو افوطم اهشغم ىغغلا عبرم ماد ام ى
 عمج بوعشلا هراج احن بوعشلا ىاىنم لضفلا لوطلاو ةقارلاو ةقفشلا ةوافخل الوطو دانح

 ل رسل او برعلا لئابق نم بٌّعشت ام بعكلاك بعفقلاو بعّشل
 [) 1 البلا مت ةراعلا ري ةلصغلا رث ةليبقلا يت .يذفلا اهربكا ليقو
 لصاو ةيدوالاو لبجل ىف قيرطلا وهو بعِش عمج باعشلا ةراجو باعشلا ىأ ىفو لصال
 وه ىذلا مظعلل مبا لصالا ىف ميمصلا ههيصلا قرسأ هنكسم نيري عبضلا برس راجول
 ةراعتسالا ىلع مهصلاخو مهلصا نم ناكاذا موقلا مم نموه لجرلل ليق مث وضعلا ماوق
 ةفيرشلا قرسا لبق هناك هاي لعفلا ىنعم نيمضت ىلع ةرسالا ىلع ٌةفص انهاه .ىرج اصناو
 برعلا نم عهس ىاعملا ىلع ةلومحم الأ اهب فسويب ال رهاوجلل نا هيوبيس بهذمو ثنا كل نلو

 قاريسلا نشناو كوش ِفرعلا نال هلك كيب ليوأت ىلع هلك ورع عاقب تررم لوقبب نم
 4و رعش اذه زاوج ىف مهضعبل

 اهروعو نويعلا تاع ءاوس هِتاهظ ىنم سانلا لوقي ليلو
 اهروتس اًجاسو اهيلاعا اًحوسم ةنيصح انويب ءثم انل ناك

 عارذ ليبحب تررم ريداقملا ىف اولاق دقو فينك ىلا جاسبو دوس ىلا حوسمب بهذ لاقر
 7 اهاو ليلقو ميثكو ريصق ليوأت ىلع تافص رهاول اوعقواف زيغق ةطنحو ةبام لياو

 قرطم بحتا م ايا هب با ىا هل اهار بهتلا ىف لاقببو اطيب كال رشا اهلعتست ةلك يلح
 ءاسكلا ا ههمع اّمإو ناكاماو شيعامإ اهيف لماعلاو فرللا ىلع بوصنم مايا

 اذه هلوق ةههيزعلا قمام سابل لك ىف لهعتسيو نيهفع وذ بوث ليقو مالعا هل ىذلا



/ 

]0 

 تت الإ ح 7

 52 َسادع نسر و9 يام نيو 7 ع

 ذو 2 0 2 ا ؛« ببخ

 هس <و

 ,ضفنيف :رّدَص َتَعَت الو 2: تصفيف ةانوع ثبح الو , يدك

 هم سن09 9 نادل كج

 ضيّمف ؛ ا «ضغبيف هلصو َرْسَت الو

 , بجيت ةطامإل تيب تيفي 7 1 هلام ىبا دك كتبا ةخ كيو

 9 3 نيا 1-20 20 5 نيرا و. دن ناسا 21 3 بن 2 وو

 ؛ مالسلاو ؛« يبغ مثو ىشخ وأ « ينغ >هعم ىشغ ام « ضغ رورسو

 لاسو رمضح اح هتوعد ىلُق عمدلا يرتتسا هناك ليسيو ىرجع ىأ ني مع عمد ىف وغو ريغتف

 ىأآ تين دازو كقما ىا فين لجرلا عر لم زهطت عينيك ةينبع نم

 م ف نوكس ىأ بيغن ودهو ل لقسالا :نسلاب ىلعالا هنس ىلا اذا بين باينالاب ضع

 بيسح وه ىنعي عطقيف ىا بضقيف نياك كلل ل نكس اذا
 الو ىم ام ىنعي .:هردص ثفن الو .هلصو عطقي نا ال.ةلبح لصوي .نا هقك هلضا:باطاهق

 لتملا هنمو كيف نم ءىتلا ىهرت نا لصالا ىف ثفنلاو ىتبيو مدي وأ ىتنيو دمطي ىتح اجت
 ثفنلاب ىتتشيو جرتسي وهو هردص ىذشي ىذلا وه رودصملاو تفني نأ نم رو سم

 يس انملل دادولا قفو داعبالل انهاه رسيعتساف هيلع ام طقسيل ءىتلا كيوحخ' ضفنلا ضفنيف

 ىبضغ اذا اهجوز ةأرملا تزستنو ا زوشنلا لصاو عنتماو عفترا ىأ زمتن 0
 ىمو 00 همرح نين اهلعب ممأ لاثتما نع نعقرت اهنا اهناك هنعاط نع تنضرعأو

 ىف رّوصعي ال ضايبلا نا كلذو هقّقخ ىنعي هنّسك ىا هلمآ ضّيبف هكاهتنا لحي ال ام
 رضايبلا لعج دقو اهقيقتفتب الا سيل لامألا نيسحتر سل بابسا نموح اهثاو ةقيقح قاعمل
 رعش قبلا فلا 0 داوسلا لج امك حد الفلاو حالصلل دلثم زم

 دوسلا كاوخأ ىفءضيبلا .كراثأ هرطسا ءانثا,قويناعم تكح
 : رخالا لوق ىو
 دوّسلا َىلامآ ف صيبلا كُتامْعت ىم نسخ ءالظلا ف بكاوكلا سيل_.
 »ب تلاد اح ين مر

 1 مر نقر فاو قنا يي ار 1 هاف



 ل

 كحدامو ؛ ىنتحي 000 «ىسي ا ,ىنفي كنماسحتو

 كقيو ؛ضيِفَي كر ذو ؛ ثيغت نا ,ثيغي كحامتو ءئققي

 ىطب 1 .* ىتلإ هند قدسهيو مى اج ا اوربا ضصن 8 1

 ”ننخح هلم أرمو ادرج اهروهم بأي َكَحَدَسو ه قستَي د

 ةعارقو 0 الكمي 1 نة :وارطإو ا( #فقدخست م 3 3 هرصاوأو

 : را 9و َم- 2ِ- 9 تا 0 ص ٍ 2 21-

 ى وضو «: فش مهمعو « فيشدج مهصخو ؛فطظش مهسم ٠ 2« تففض

 ةقذلطب ُهَفِصَي ءىقي كلالهو مسي ىا ىضغي كيحو كّيلو بلق نع مهلا لورق ىا
 1 و 7 رعش لا للا

 :لئاع تناول اى ديطعت كن ٠ نالنهعم ةتتجانم اذا: ةاوت
 ضتربقتو زرأ لبسك اذ ىذلا ميل ءانقللا#نتع هكر نطقي ىذلا قلخل ءىس ءىسل اف ذاخ

 ةدودسو اددوسو ةدايس ءّموق دادا ويسبب مرح و عيفرلا ردقلا ددوسلا ىنبي كددوسو

 بهني كعنم ىأ ضيغي كرو رثكي كراطع ىنعي ءانالا كاب كنبل ىا ضيفي كّردو

 هللا هضاغو طال ذرطوا لمفشالا ميغ باطنوي لق: ذآ اضيقأ' ةيَغ ضيغي ماملا ضاغ نم صقنبو

 0199 2 7- لاو قيزيضلاو طاقنلا نما كريستي ىل] نعي طموح... ىوحتت.الو ىو

 رهم عمج روهم او ءىق لك نم راتخلا وهو ةبقنلا عمج يفنلا بجي اهروهم بغتب نظ
 !ذهلو ةطسورعلاب ةلاسرلا هش هناكو ليقو هضوِع ىا كلذ رهم اذه لاقي نقو قادصلا وهو
 ىلع كفطع ام ىهو ةرصا رصاوالا دحاو ىمسالا نع ٌقشت ةرصاوأو ا وح

 ىنفطعت ام ىا ةرصا نالف ىلع ئرصأت ام لاقي فورعم وا مهص وا ةبارق وأ 0

 0 يس ايلا 1 ب املا ا
 ىأ افغشو , افوفش قشن»ةبوث ,ةيلع قه. نم ةرهاظ تجي لاختو لاعيفلاو ةدايوولا وهو داكتلاب

 هلضف راثآ نا ىعملا نوكي اذه ىلعر قو ٌقَع هسفن بوثلاو هفلخ ام ىري 0
 هل كلا نقع ' ٠ ةرفاجعيلاءادسالا!ءناهتساو هيلا ناسخالا هقاقفشا بايساو
 لاق قفضلا ىلع الا محو زبخ نم معلص هللا لوسر عبش ام تيدحل هذم لاملا ةلقو 00

 طلعو يعلااةّدم ىظفلا ىظم. ٠ اريثك ءاكأيب نمو كايلق لاملا نوكيا نا وه: ىمالا
 قشق رول ىلا ليملا قنهكل قنج مهفتن ىا مهصحو ننشخ اذا :دي نفظش نم
 سسلا كرا اذا لكلا فق لم ءلضار ,قققي نعل لم زههباطا) لاقل اكل وس /قفقلا
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 ف 950 9 و وسع

 لحالدلو « بيحي روعم او 1 تنستك عورالاو ,نيشي درويش

 :!(ىدققج ناو :ىؤصم ثسلاو « فيحب دج « فيضي

 ردلو « قْنُي َحْدَحلاو , ىتَي كاَّدلاو ؛ىجْتُي ٌلاطملاو ؛ىجتُي ءاطعلاو
 هم وهمس

 ىنب ةموحكو َُّئ ةمو ها ىد حارظاَو تر ءاطنإلاو « ري

 الا 000 0 يقيل 0 «قيبغ الإ ا 0 لادا

 حصد

 , تخت نر , ىغت كمال ٠ 1 دلع , ىضغي ا

 هلك نطقلاو ةفهزك ةاوذلا تغشركو ةفسركلاو ةبطعلا ىف ةنطق تناك ناف هيلا لون <:
 عورالا بتكاو كتادا ذخو برقاو كتاود ىلا ىوري دقو فسركلاو بطعلا هل لاقي
 ةديدحلا ىه قونلا نم ءاعورلاو داوفلا مهشلا يذلا ليقو هلامج كعّوري ىذلا وه عورالا
 رعه  ءارعقلا ضعب لاق ىعملا كلذ: فو بلقلا

 اًعورا كلابملا َباَوِج ٍبْعَتلا نم ةاربم اقرج تنلعا دقل ىرعل

 جبق روعم لجر روعم لاو باوتلا نم ىزاجي ىا بيتي دهم لصالاف ناك ام قفيكو
 تلتخا ىذلا زيقفلا هيبدازي نأ لقكو كيعلا وهو راوعلا نم ةتاكو هيرد نبأ نع لاتقل
 رعش اره طْبأت لاق برضلل للخ عضوم ءيف ادب اذ ذا سرافلا روعا نم هلاح

 _ ٌروغُم رفا قص ىْوَيَو د ٍداطو ممل تَرِفَص ىقو ناي لوقأ
 ىأ لحام لاو ل سم لحذاح ةعّجو اريثك س انلا هب + لاي ىذلا ىذلا ديسلا وه لحذلتل

 كحامو كك رك هن اذا مالا و فكي لاح جوجللا ىا كحلاو راكملا ىلا

 ىحينلا صغي ىا ىجتتي هملويو «دصاق رضي هنا ديري نيعلا ىف ىذقلا ىتلي ىا ىذقي

 طاطلالاو بيعلا لسغيو رهطي ىا ىتني علبلا نم عنمب ءىت ىهو قلل ف صصقلا
 طلا لاقيو اخرا ءبو باجيلا طلاو هرقس اذا ءىقلا ظلا نم هناقكو قل رتس طاطلالا
 ةدالقلل ليق هنمو ءىقلاب ءىقلا قازلا طللا ليلخل لاق ةموصخلو رمالا ىف نتا اذا لجرلا
 لامالا ىب 0 ا ىاأعم لهقو انامرح ةمرح رند صم ةمرسعلا لامالا ىب ر ةمرحمو طللا

 اذا رسكلاب هيأ نيغ نم نييغلا نفد نيعب وهو امّرحي ةسسافلا لامألا قىوذ ذاخأا وه

 ىا ءاعدلا لقحيو لاز ام ىا تف امو ةنابَغ هيفو ىأرلا فيعض ىأ نيبغ وهف هّصِقن
 شت كّواراو نهعلاب ءافولا كتداع ىا رابخالاو نيلئاسلل كدعو ىثت نا ىلاعت هللا كقزر

 يوجب م ممن



 ل ل / 2/

 كل ا

 تعّدَص تنك نإ «باتو بلت مهنم ٌلكف ,باثكلا ةّبطاقب
 0 ا ا | دياب تآف ٠ ا م

 هس ل 7 0 ا ا اب امه اس يناس ىف ع نإ

 0 ضع هلا َنيِزَي ا شيج 00 تيك بق مرا

 نال ةّيبرعلا لها دنع ءاطخ باّثكلا ةبطاق هلوق ىفو ءاهتفلا عيمجب ىا باّتكلا ةبطاقب
 بنبطق عجنلا ةاوهتسا ن كلو ةمطاق باتحلاب هجولاف دلاح عقانا امناو فاضت ل ةرطاق

 ىلاعن هلوق هنمو ترهظاو 7 عجر ىأ باتو سبع اببطقت ههجو بطق

 ديدشلا رهنلا وهو بوبعيلا نمريعتسا ىزجلل ريثكلا سرفلا بوبعيلا ابوبعي رموت امب عدصاف
 0 ندم دع نمر ءانإ) فرم وذو ثعلا» نه لوحفي وهرب ءاملا ريتكلا لووتل ليقو ةيرهل
 رعش اسرف فصيب لدنج ىب ةمالسل دّشنبو نبكلا عجو دابكتلاو علا نم دابكلا تيك

 يوبعيب يدل ليسأ ميدألا فاص هُوَبَلَم ليَ ام اذا | نكس لك نم
 رعش بوتج تلاق بوكسلا نم لوغف | ىهو بكاس يا بوكسأ مدو 2 لاقي ابوكسا

 بوكسا فاوجالا مد نمردعتم لاهم ءداقلا دعا نمياطسلا

 ندع لقفل سر مال راعتسيو ابركسا تيقستساو ىريرال لوق ىف بالا هب نيرا: هناكو
 "كراك نو دقلا تيطعا, , ىوعتلا لقا يرض" طرملاو , بوكما تاراغلا ىطرمر ةقايس
 رعش نشنيو اهيراب يقلا طعأ لقما لاو نيك نمد الإ, فرمأ نضيف

 (1 ا|هبراب ىوقلا طغاو اهئةسفت ذل اهتسي سيل اًيْزَب سوقلا قراب اي /ة.2, 78
 مهتسا اقير هلاعتسا كورتم سايق ءالا نه كار سأ هر را

 0 ا هع ىل اهّرأم مي ىتح اماّيا اهكرت اذا َرّيِبلا مهتسا نم هلصا هنجيرق

 عما ناوضر ةشياع 0 ب ا 0 0

 0 2 ا كا 0 امَتل ةقانلا

 نا لبق ةفوصلل لاقيو قيل ةقيللا عجو ةقالم ىعف انا اهنقلاو ةقيلم ىف 1
 نيس, لكيت نإ لبق ,ةقبل اهل لاقت .نقو: عقيل نيش جلب اذاو ةراوملاو ةهوبلا داوملاب لبن



 كن 17

 ؛ تاور ة ةداعإل هَنوَعَدو 4 اجرب 4 نارا نم ددمأ 6 ىداذر كفتنو

 ننس 0 كرما ةكافالاب 0 6 3 ةدانرلا شهم 00

 ةلسر 3 8 يَ وأ 0 2 3 لا : نان و

 اف « لو 0 0 كقو اكو نمككي وف ىَرْخَأل فورخو

 9 ناد مدد

 تفنعتسأو , ًقَنِس آلا ادن ام كس ىركف تهبتو ,ةوفراحلا

 حتوم امهر هذاحو سرفلا لاح نم انهاه ذافللو لاخلل ريعتسا ىلايع ةرثكب ىلاح لقتت امل ىا

 ىف ذاك ٌلَقَب عسُي ملو رهظلا فيفخ لاقي امك ذاخل قيفخ نالف لاقيو هرهظ نم دبللا
 لدلا لالا»ذا رلى 1 ريتك نه نولعفي مثو ه:نض ىلع هلح ةلعلو عضوملا |ذه ريغ

 ٌقاجرا نم ذاذر وذ درَممويو ةّدرم ىف ءاعبلا تّذرا نم لاقي قيعضلا رطملا هلضاو
 ةدافولا ٠ . نعطع:ةلاؤا* ىإ ٌقاوراو ٠ -نظنملا نمحتو هجولا ءاماداوولا اورو« 0 00١

 حاتراو ةحار حارب فورعملل ح حاز عاسزاو او درو اذا ادوفو هيلاو هيلع فو نم مما ةدافولا

 حادو ةدافولل شهف ىوري دقو هل كودك عا لكك نب تحارو 0 ةفخ هل هثنخأ ءل

 ىلا حارملا ىف هتنذاتسا اهف لاوزلا ىعب بهذ اذا احاور حوري حار حارو ةدافالاب |ادغو

 دي احاور حورب حار نم حاورلا ىنعمب لعفم حوتفملا ح ارا حاوملا عاما لع خازلا

 اهاوأم ىلا اهّدر اذا ةحارا اهيري لبالا حارا نم لعفُم ىوُأملا مومضملاو اودغ ودعي ادغ
 ع قب هند ذاتسا ال ىنعم لاو اَحَرَم 0-2 حرم ىم لاعف طاشنلاو حرفلا ةدش روسكم او

 عطقلا وهو تبلا نم لاعق دازلا تاننلا اتاتب اطيشن ىا طاقنلا ىلع ابكار ىلزنم ىلا

 نتيناتساو رفسال ةدعم لاملا نم ةعطق هنال وا ةفاسلاو قيرطلا ءب عطقي ءىت هنال اًمأ

 لوقت يلق دانك فو 0 قفرلا صو ةزمهلا تفي ةانألا نم لاعفتسا ءانئتسالا
 مب ةوعسا«لاعبو؟ةةكااودا | هانا ترظتنا م اعطلا ىف تنيناتساو هلأ مل ىآ: ان ةافه تينا

 هرعس يطل لوق هنمو ريخاتلاو ضل ءانإلا نم نوكي نا زوبيو هب رظننا ىا الوح
 ءانالا ىف لاطف ىَرْعَشلا و أ لكيهكا لا ءاشعلا ُتْيََأ

 رعم لطخالا لاق اباوج ىا اريوكر احا ايف هتمّلك لاقي باجا امو ايه در ام ىا الوق راحا ايف

 الاومأ قرع ادق تلامس رمل يو اناكطلا ل اي: كدر ذلكم
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 بأ جراوصتل َديلقَت ءَةَماَرلا ِرْمَألا اذه ىف هوُدَلَقَف ءِدَقَتْنْملا

 ا ,يلاولا اذه ءيلاوأ نأ معا لاقو ٍلّهَكأ ىلع َلَبْقَن ءَدَماعَ

 ىف نادرا ريوفت هلع نيعبقشا نيكول نايَبلاب يلاح

 , ىذاح لقت اًهف «ىدَدَع ةّلق عم «ىذَي تاذ َةَعَسِب «ىدّتت

 نق هل لاقف هيلع هللا ناوضر ىلع ىلا سيق نب فنحالا اكل يمال ىسوم ىنا عم امكح

 نأ كع اان ااهلح الا .ىنع نعمك لل هناف ساّبع نبا هعم لعجاف ضرالا ربكك تيمر

 ىق ىسوم ابا ثعب كلذ ننعف مثنم نيمكال نحا نوكي نأ الآ ةيناهلا .ىباف كلذ لعفي

 ىا رهدلا لجر نالف لاقي امك هدارفنا ف ضرالا رجوهف هل ريظن ال ردك نيمر.كنا لتملا

 نم |ذفهو لالخنالا ةريسع نقعلا نم ةدقع ىا سقعلا ةلضع لاجرلا ىف هل ريظن ذل

 نم تاضعلا نأ علوق نم ةكار |نه قو ناعهتلا عاجتو سراوفلا ةمغب ملرقك نايبلا ةفاضا

 قى هبوشنل ةلضع هل ليف هثاكو ةدشلاب لجرلا ةفص ىف هاودلا نم ةيهاد لاقي ايي لضعلا

 كس ىوةحلم رهلمخا ل ةلضعلا نم هجلاعي نم ىلع رمالا قّيضي هنال وا بوطقلل

 ئرطقلا ةينكة ماعنوبا ةماعنابا ىنيداقنلا رج كحلاو داقتنالا انهاه ىقتنملا نقنتملا كحيو
 نم وو اهيل بسنف هما مسأ ةاجفلاو ىمحم ىاب مسلا قانا ميركل ىف اهب ىنكي ناك ةاجقلا نبا

 ناحو ريبزلا نب بعصم م مايا جرخ ءالوه نم ةفئاط مثو ةقرازالا ةتسارأ راو دا

 اذاضيا ناكو برعلا ءابطخ ىم ابيطخ ةماعن وبا ناكو ةنس نيرشع ةفاللاب هيلع لمي

 ناك هنال ةانجنلا هيبال ليق امنا لاقو ناكلخ نبا هرحذ ءاهدو نيك ب حاصو ءاكذو ةنطف

 ىلا ةبسن هنكلو مهاب سيل ىرطق مملوف نا ليق ىقو هب ىمبف ةاجن هلها ىلع مدقف نهلا ىف

 ةبصق هنأ ليقو هيلا بسنف روكزملا ةماعن وبا هنم ناك لكلب وهو نامعو نيرعلا نيب عضوم

 بابلا ىف ةسامحلا ىف ةروكذم ىهو ةروهبتم تايبا ةماعن ىللو ةروكلا ئيركة بصقلاو نام

 هيلع لاح ةلالدل ةماعن ابا جراوتلل نيلقن هلوق ىف ل 3 ذاتلا ردا ىريرأل كرت قو لوالا

 هحدلصأ وهو لاملا يقرت لصالا ىف ميقرتلا ىلاح قرار ةماعزلا هايا مهديلقن لاق هناكف

 وهو هل يسكتي ىا هلايعل قرني ومو ههاصيب ىأ هشيعو هلام قري نلف لاقي هيلع مايقلاو

 نونعي دمحا لاق ةحاقرلل كأن مل ةحاصنلل ناش اال لها ضعب ةيبلت ىو هلها ةحقار

 تاذ ةعسب هححصمو هبساك ىا لام ىحاقر وهو اهيلا ةبسن اقر رجانلل ليق اهنمو ةراجتلا

 - ---) هنأل لاك نم كتلك (لجرلا نيب اذو علا نك ةرامما قه ئاني

 1 21 ل سرا قيييلا لاكبر فاظلا و نشيل اطال واكب ل اهابم



 مده ل6 دمك

 نم يسخ ا 05 ا دعي ا لمعلا
0 - 

 000 ياتلا هحلامتا ىف لرش او اع كتر قرت د

 تججحانتف : هحبص نع ُلْيَللا ىرفتيسو ,دهحدق مسوب فرع يرمأ
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 مُّدَحَأ لاقف :هبيلقت هيف جيبو , هبيلق هب ربَسَي اهف ةعامجلل

 ككنو ,دقعلا ةلضع اهّنإف , نصق رك ٌةَيِمرأل 2, نصح ىف ورد

 |ديلح نيلبلاو اًيوق قيعفلا ةععت'ال ئارستستال انسراب تاغبلا نأ“ ايما نك كد
 ءىلب ةْحرلا نيود ةربغلا ىلا ثغبا رثاط تاغبلاو برعلا لاثما نم اذهو ازيزع ليلذلاو

 نم ممنمو نالزغو لازغ لثم ناثغب هعمجو !ادحاو ناغبلا لعج نم برعلا نمو نارّيطلا
 راض ىأآ تاغب ردنتسا لوقو ماعن ذو ةماعن لثم ناغب 5 7 قنالاو رحذدلل لاق

 ربغالا نم. بيرق ثغبالاو ريطلا فاعض نم ناك نا ننع ةوقلا ىق رسنلاك

 لصالا ىف ىدهلاو افده راض ىأ قويهسا ىتح تاذ 0 0 ةضقلا ةضقلاو

 لاضعلا ءادلا نم افده ضرغلا ىقب هنمو لبج وا لمر بيثكوا اني
 ناكمالا عقان هرما ىقايعأ ىأ نلف ىللضعأو ءابطألا ايعا نق نيدش ىا لاضع اك لاقي

 هنيع ىف عقيب مل ىأ نكد ملف نايب ةفاضا نامتمالا عقن هلوق ىف ةفاضالاو رابغلا عقنلا

 لاذبتسالا وهو ةنهملاو ةناهملا نم ناهتمالا ناهتمالاب نما فا عققجي اموهو ىذقلا
 ريقه ىا يهم لجرو هتفعضأ هتنهضاو هتلذتيا غلا تمت ىرهوتل لاث رانج أو
 هحدق مهنم سحاو لك اهب زيم نامالعب مهحادق نوعي ارنا هحمت مدوب فرعا ٌىرما لك

 هثاكو «دنع اهب قئاولا هسفن ردقب فراعلل ذاثم !ذه برض اهئاو هبيصن ىلع اهب لدتسيو

 كحدق َمْنَو رصبأ ميلوق نمو اظفلو ىنعم هنانتب فرعا ىرما لك مهلوق نم دافتسم

 ىف برضي لتم وه هنققش اذا هنيرف نم قنا ىا ليللا ىرفت هحجمص نع ليللا ىرفتيسو

 ةوغرلا نع جعيرصلا ىدباو نينيع ىذل جيصلا نيت مهلوف ليبق نم وهو :روهظو رمالا 0

 مير سلا اهروغ مك هب برجي ىغعي هةريب .ىأ هبيلق

 برعلا لاتما نم ىتّصق رج هيمرال هنطب ىف ام رهظيل نطبل ارهظ ءىتلا لعج بيلقتلاو
 نال نرقلل ذلثم رجح لعج ةبوعصلاو ةبالصلا ىف هلثم وه ىذلا هنرقب ىا :رجج نالف ىمر مثلوق
 لثملا ىف اضيا لاقييو ةرابحل هرابكو كاذ راغصل !نه راغصف ّيرملا ىالتخاب قلتخرتكا

 صاعلا نبوّرمع تعب امل ةيوعم نا نيفص ثيدح ىفو هلثم نرق ىل امص ىا هرج نالف ٌرْل
9 



0 
 لاق 1 هر ىمو « حش 6 5ى>ج ن هيل رسب 0

 0 0 0 نرق هنأ 5 0 خشه  ٌعبرَقو
 2 1000 تل

 ل لاقف « ايكيع ىردلا ءابيجح عداو انسخ ضوف تئش أذاو

 ا 09 سانا تع

 نيب اندنعزييملاو ( ب انصر تاععلا ن نا اذه اب

 كاط ىا بهذا ةديعبلا ةيربلا ىهو نهسلا نم لاطا ىاعي بهسأ -  ةبطخل حره قره

 لحجر ملوق نمرراتك اهب ملكت وا ةهي حبلا للْغ باجا نأو ىأ 5ةىلش "نب نأو يهزنلاب

 اذا انكي هه دبو اَهَدَي 0 اذا رمأ هءفدب نم هلصأو ةهدايملا 50 ةهبدبلا ريثك ىأ * ننم

 لثم لجرلا هاوس + لاعيو سرفلا قىرح لود 5 ىفو ةهادملا ةذنمو اخاف ههدابو هب هاو

 ريغ ال لغش ىنعمب لجرلا هدش لاق ديز ىلأ نع ىرهودل ىو 000 هودنشم وهف شهد
 نآو لعاعلل اًيبم هديب مهي [و :لدكلاو لكلا لثم ةنّشلاو هذّقلا مسالاو لفاشملا «داقملاو
 هىب نأ ىعملا ندل نياعفلا ىنم سحأو لك لوعفم انهاه ف نزح دقو 2 3 سايقلا ناح

 ايه قيتشأ قام ىأ عرخ عرتخا قامو هلوق ىف ك]ذكو لوقعلا ريح باوج وا لاوسب
 هلعتفاو هقتشا اذا كاطاب نذلف عرتخأ لاقي امك اغ هداشح دابكا قه امظنوأ ارثن

 هداك | رداف سرح لاقي قملا عرتلو بيب نيغ نم اهعوعبا ىا 00 الا سا تيحاو
 ةروظان ناويدلا .ةروظان لوطلاب اهطسو ىف ةقوقشم ىا نذالا ةغورخم ةاش هنمو قشناف

 ىذه عراق ءاهلا ريغب روظانلاو ةروظنلاو ةريظنلا كلذكو مثنم هيلا روظنملا وه موقلا
 ىف نعقو اهنا الز هيلملا, هردصلا ءاقضلا لصاو هباعو هصقنت اذا هتافص عرق لاقي ةافصلا

 كلذك انعقو ناترحت اههو ةفسلاو ةلثالا نا اهكهتاذ وا لجرلا بصنم نع ازاجم لثم لا اذه
 هرهد عيرق وه لاقي ديسلا عيرقلا نافصلا هذه عيرقو هتهفس بصعو هتلذا نحن ملوق ىف

 ايكو اضيا يشل مرقلاو لحفلا ريعتسا امك اهلحت وهو لوشلا عيرق نمر اعنسم هنامز عيرقر

 هراتخا اذا هعرتقا نم اهنم راتخم ىا لبالا نم عرتقم هنال وا قونلا عرقي هنال اعيرق ىّهس
 برد ىف هريظن رسكلاب لجرلا نرق كلاجم نرق لاملا رابخ ةعيرقلاو ةعرقلا هنمو
 ىس لع ىأ ىنس ىلع ىا ئفرق ىلع لوقت نسلا ىف كلثم فلاب نرقلا ىرهوأل لاق نسلا ىف يغلابو
 كبي ةعاهتلا ف كوفح رسكلاب ىوقلاو دحاو نامز لها سانلا نم نرقلاو

 بحراف هنقيقح معن نأ نيش اذا لوقي اعيطم اركحم سرفلا لعج اذا اضوَر ضوري ضار

 ىأ اًببجب عداو هلوق كل ذكو باوجل ىذح ىلع ابيجن هدج هضرف ةانعم ليقو ارانخم كاج



 0 ل

 ُهَنَرَرُبأ ام. شعلاو لَم ١ ةدياوَمو , حقَنلا ةَدباهَج اي ميِستأ

 تارابعلا ن نم ؛ حراقلا قنع ْءْدَحلل هيف زرجو ؛ , عارقلا فراوط

 , ةضتولملا يلداسرلاو تسلا تاراعتسإلاو يدلل

 سس رطبلا َمَعْنَأ اذا ءايذقلا ليقو ةكمسملا عيجاسألاو

 ا 0 ةوقعملا را 200 نتا 00

 بعدا ا اذاو ءربح ربع 5 شو 0 اذ نيالا

 قبسلا وهو توفلا نم لاعتفا تايتفالا لمجلا بحاص لاق مكيأرب متلفو مكرماب مَقبس ىأ
 لاقيو ةرمأ نود ءىتت لمحت ذل أ نانفي الو هيلع ناغي دك نلف لاقي زواهنلاو ءىقلا نأ

 هصتمغ لاقي مكتعاجر مكئوق ةئع ىا مكليج متصمتو ىأرلاب دادبتسالا تايتفالا
 ىرنو كعم ىنلو ىذلا وهو ةرعجح ةدل عج وه نادللا هةرغصتسا اذا هصقغأو هصيغب

 فراعلا نقانلا نعي نيبهك بيرعت وهو نبهج عج ةنباهإل دقنلا ةنباهج ةىلو هلصأ

 مم سولا مكاح ىأا قيوم عمج ةنباوملا دقعلاو لخلل ةنباومو ئدرلا نم نيكل زييقب

 ىا ٌحعارقلا فراوط بيرعتلا ىلع ةلالدلل ةدذباوم او ةنباهكل ىف ءانلاو انه ريعتسا

 اموهو فراطلا نم ىهو ةفراط عمج فراوطلاو اهتاثدقسمو رطاوقل تافرطنسم
 1 ف ذردو ةرخأتملا عارقلا هتثدحا ام ىنعم او دلاتلا ىذلخب لاملا نم هتتدقسا
 اقلاو مغلاو لبالا نم نالوح هيلع قا ىذلا وه عذمللو قبس ىازرب حراقلا ىلع
 5 لعف ىرهولل نعو نعما ىا معنا ةبطقل حرش ىف رم ةحتوملا نسملا
 2 و قّرظلا نم هتاكو لوبلاو تورلاب ةطلتخملا انعم ليق دراوملا ةقورطملا داز_ىا
 اهيلع ىقم ىلا قيرطلا ىف ةقورطملا ليقو رعبتو لبالا هيف لوبت ىذلا هلا

 اتق الرحل هر رقم كالا ىف دراوقلا ةلرقسللا 0 تبا
 امكنورخأتملا اهديقو نومدقنملا اهدصق انك نوركأتملا اهوصق ىلا اك د 0

 ةروذابلا نظفحو نفرعف راطقالا ق نشم نال ابيس اهدييقت ناكف نومىقنم ا اهىديق

 0 ملصا ئا ريح نيرو ىلع نيلوالا ىا دراولا ىلع رداصلا مدقتل ةيورملا ىا



 1 ا نس

 : َغاملا ٌةئَهَس رضوي . َعاَمْنَيِل قير هتأ .هفنأ ٌمئاشَتو
 ُنْداَمكأ تلتُت اذه ,لاصتلا غبي شبارو ؛َلابَحلا ىرِبَي ضبانو
 ىلع َلَمْفَأ , عاملا 2 ُعاَزلا تّدكرو ٠ نئاكَسلا تكافو
 ءاًذج حصقل ١ نع مثوَجو ءاّذإ اًميَش ٌمَمِج حقل لافو ةعاججل
 ًادرا نع ىريردل اهب ىك ةرعبلا ةوهفلا ليقو عقتسملا عقبتسملاو ملقسملا داهتسملا مالعلا
 هصن ام ىتاودل ضعب ىف تارق دقو رعبلاو ردلا ىنيب لاقي ام لثم ةوهفلاو ةوجعلا هلوقو رقلا
 قفاو امن تاماقملا رشف نم لك اهرسفو ةوجعلا اهب قباط دقو مجاب ىريرال طخب اذنح

 نم ٌّىدرلا ىفو ةمجملا ءانلو ةدحاوب ةمجملا ءابلاب ةوخيلا ىم اهئارو انيمختو اروح ىعم ا
 0 عيتك نلَحو ةلغخلا باتك ىف متاحوبا هرحذو ةغللا نم لقنلا باصأ هركذ كلرلا
 نأ بانخ ىف ندجو ام ىتيرشلا لاق ةلاحم كلب ىقيععت وهو مييلو نونلاب ةوهلا رحذ
 هيف مثقي بناتك لك ىف ثحلا ةياغ انباهأ ضعب اهنع ثحب دقو ةيدرلا ةرقلل مسأ ةوهخلا
 َّق منيب ةفراعتم ةيرصب ةغل اهنظاو ارحذ اهل ىنجو ام هنأ ىقريخاف رقلاو لقلا رحذ
 رثكحا ةرصبلا نال :دلب ةغل نم اهريغ لينسأ اك اهلعتساف ةّيبرع ةغل اهنا لل ىدرلا رقلا

 ام ةتيسانم نسحأ لوالاو حارلا ليك نم قلعي دوزم وف ليقو رقلا ةلج لجألا و

 دّدجل هينفج ضبقي نا وه ليهقو هنيع رخّومب رظني ناوهو هب سيلو رزل هسفن ىنم ىرْي

 باب قآديبع وبا هدروا برعلا لاثما نم عابنيل قينرخم هلوق عابنيل قبنرخم رظنلا
 مك ااز قراملا قينرخلاو لاق ءاركت وذ وهو كافغم بسحب ىأح سما ليطي لجرلا

 لتع ىداخ قرخ نحاسلا ا!ذه ناك افوخ ضرالاب هقوصل وهو لازغلا قَرَح نم هناكو
 ان جبن نم لعفي وأ عابلا لم وهو عوبلا ىنم لعفني بيب ىأ عابتيو ءايلاو نونلا ةدايز

 مردل وازردل ورجح نم اما هبيكرتو مضنأو ضقت ىا ٌرمرجا ٌرمرحمو هدهتف نعبشأف
 ىأ لابينلا ىريب ضبانو عطق ناكف مضنأ اذا ء ىتلا نذل عطقلا ىاعمب اهنت كلت مزمل وأ 0

 ملوفق جرخم جرخا هلسرأ م هرتو بذج اذا سوقلا ضمنأ نم ضاينا وذ ضبانو اهتحند

 ' ءاهسلاب قرلا يلطي ىا لاضنلا قبي .لدتو بشع وذ ىا: لحام.دليو يغاع ناكم
 ةنانكلا اهدحاو باعجل ىا سانكلا هوت دال لئاسملا عيلع ىتلي نا ديري هنا دارا ضرغلا
 عزعزلا حم وهو ناوصالا ىأ عزاعزلا نوكسلاكر نضم ىو ةنيكسلا عم وه نياكسلا

 ممتفأو مقتسملا طارصلا نع ملمو ىأ سصقلا نع مترجو بوبهلا ةسيىدشلا جرلا ىأ



 د او[ ب

 ىو لا 9 ديد و

 نشتمولا# دقن رثنا ع قريت هما 81:21 بابزأو

 ل ل لا ؛ فَلَح الو ؛ءاش فيك هيف .

 ادم ناتك نءءىتفلل وا 81ر52 ةلاسر ُعرَمْفَي وا هر
 7 ,لكاوألا ىلثع لانيقلا 7" لايملا قرأ نب نكمل ندا
 ل ا ماك سلجم :ناكو ,لكاو نابكت ةحاصق َكَلَم

 4 قل يق انك اكف, ع م
 نردد وو 1 ٌَّء هو 53 ند ت6 2 و

 لسعلا لاك: ةهاربلا بايرار' ؛بسفلاك فوج رات اني لدارءلاقس ل 0
 عَرب نم هلصاو عرب نقف ةراضنوا لامج ىف ىهانت ءىتلك ىيرد نبا لاق هيف زيربنلاو

 ةعاربلا قلعت ليق هثاكاعّوطن ىا اعّربت كلذ لعف نالف غلوق اًماو هالع اذا هعرفو لبجل
 لصالا ىف عارتفالا عرتفي و ٠١ «هفباز ىع اعملاخ جرخي ىأ ءاشنالا ني مركلاو هببق

 نك 8 سيمت عرتفا نلف ليقف ريعتسا م تيسنلا اذا ةنالف ىنعرتفا لاقي ةيراشل ضاضنقأ

 ىربردل اهتز انك ناعما راكبا عرتفي نم وه لاقيف ةراعتسالا مرت ارو اذك فاعمو

 تاي «ىزلا له ءافلبلاب ءارعشلا نم قاعملا قلقللا" را ةلاسر عرتقفي هلوق ىف ا

 مح لايعلا لايحلا# .يبعلا رمال وهز نلغلاب قا اذا نذلف ىلحا غلوق نم همالك ىف يئاجلاب
 اذا هلوعي هلاع نم لوي لمعلا لصاو دّئايِك لئايع ىلع اضيا عمبجيو هيج عج دايك لّيع
 0 هلوعي نم لجرلا لايعو ليعُم وهو هلايع ترثك اذا لجرلا لاعاو ل جانحا

 اذه ىلا بهذ ىريرتل ناكو ةلمكتلا بحاص هلاق ةعامأل عضوم ليعلا عضو ايكنحاول اهنا

 لنعو ةسماقل ةماقم لا حرش ىف هركذرم لئار نابح حاولا عضوم ةعامل عضوو لوقلا لوقلا

 مو اك سانلا لا ذولا كريعتسا مث وشحلاك اهل نوكت ىتلا لبالا راغص يمال مانا قدارم
 ىنم نوكتي' نا لق ءارذو هفتك] ناك نم. عم ىا ةييماح عم نالت ءاجالاتي شايفأر
 اهالوم ىرذ ىف نانوكي عباتلاو مداخل نال نالف انتح ىف انا لاقي ةيحانلاو ىنكلا وهو اشنل

 م ةأرذ نأ رشم ىإ تانحا كاش ةماقلا :نه ىف هلوق هنمو هفنكو

 6 ىلا ةرم َىْرَج طوشلا نيعلا باتك ىو ةيباغلا طوشلاو حل 0 0 معطوش ْق

 درغملا نك فرم ىه ليقو ةنيدملاب نوكي رمح ةوجلا ةوضلاو ةوعلا اورثن اوشالا عملو

 نم مثنكمأ مب اريكت ىاعملاو عابتالا قيرط ىلع اهب ا 5 هع



 -_-3 0 كنح. م2

 كاهتنا كت لك هج 0ع

 ص 20

 ير ه1 6 ا نانا محق 20-0
 ءافيشلا افّرغتو ةيغارملا ةسداشلا ةماقملا

 9160 تا

 حقو « ةّعاوملاب رطّملا ناويد ترَصَح لاف ماتم نيا ترام ىو

 هةعارملا ناشربف نم رضح نم َعَجَاف «ةقالَبلا ُرْلَد هب ىَرَج

 5 هن ذلت .[رخفلا تييكلاو قوكلا ىدسالاب لهتسملا يبا .نيهو نب.دلاج نب سينخ
 كو ىمالسا |نه ديز نب د تيمكلاو ىلهاج ةبلعت ىنب نيمكلا "لجو مرضخم فورعم نبأ

 رعش ١ بحاصلا لاق تيمكلا رعش نم لوطا لثملا ف ليف ىتخ ارعش علوطأ
 تيبكلا رعش اهلا حا ان, كيرح لاط لف

 لكفا هحدمو نييزا نبأ عيشنو ةرق مهرعشأ ناك فورعم ىنباو انه رحدلاب ٌصَخ اذهلو

 ةرمحلاو داوسلا نيب هنول نوكي ام سرفلا نم تيمكلاو روهشم ةّيما ىنب ماّيأ ىف تيبلا
 ةلزنمب نفي نحت لاقي اهتنخت ةرمجو داوس ىنم اهيف امم رمل امنا نشاظيا ىيقكتلاو

 اذه دري سيلو ىلوالا ءانلاو نختا نم لصولا ىنلا اوف ذح اذا هنع اوفغخ ندقي نتا
 اهتيفاعت ولو هجنو عسنو قتو 0 اولاقف هجناو عسناو قثاو را ْق ا امئاو نقلا

 لام لقلر لاح تريغتل ىللابحا نكرت و ل' لاق هناك كرتلا ردو نععلا نم لعافت قاعتلا
 ءةليوط ةةمااهران قبت هر انققلا انهغلا رج

 ىدحاأ فورح ةلاسر اهيف نال كلنب تيممو 1 فرعت ةماقملا :نه ءافيخلاب فرعنو

 قنا ئيش لمار هار طق نمجت ال ىرخالا اهيتفك ىدحا فورحو طقنلا اهيعت اهينيح

 عممجت ىذعي رظنلا ناويد ادرك ىرخالاو ءاقرز اهينيع ىدحأ نوكيا“ نأ وهو سرفلا

 !نك ىلع عمجا لاقي عجاف ريبدتلاو كلما روما ىف رظنلل هيف نوعي ع عضوم وضو ياتكلا

 ىقو ةبصقلا ةعاريلاو بصقلا لصالا ىف عارملاو مقلا ىآ ةعاريلا نا ناكترق "نم" نم قفا ىا



 كل 64 يشل

 , حاج "كيب ىحيأا عحانجلا تلصونا/ تحلو 0115 0

 ىل لاقو 12 فراس تَكَرَب , هتّرص 0 َنيَعلا زرحأ نبح

 تلقف « سيك ماعلا وو اص نو 2

 اس ا

 انتقم ترعرعت قدح ا مودل ىلا عيافل 5 ىلا رظَتف
 مظن

 1 دير

 ها , عومّحلاب

 ام د ىقظتا نم

 وبريعب هر ام هلا

 6 يمصَألا يعمر

 ا ىدتلإ يخي 51

 تيكا الو

 تيذتقا امو اهيف تعذب

 تاكل اهكاح الو 1

 :انلا ندلَيَس وهو صنلا نم هلصأو ءىتلا دعب ءىتلا هنم نخأيو هجرس ىأ  نذلفا م

 لسالا ىف وهو تالاوتخل تالاحإلاو ليلقلا ءاملا ضيضنلاو ضِنِب ءاملا ضن لاقي ذليلف اليلق
 ىا هحانج نلسوف هريغ ةّمذ ىلا هتْمذ ىلع ىذلا نيدلا لقنو لوح اذا لاحا ردصم

 اذا هاتس ىرهوكل نع تلهس ىا نيتس هدي لجرلا حانجو هدي ىف ىديو هعم نيتشم

 5 رعش لاق هلهسو همتف

 اَرْسَيَت ءىت نقع ىَس هللا اذا هنا نظلاي َسْيَل الع مع
 نم ةفيلخ ناكىا كيلع طا ىّلَح ءاعدلا ىف لاقيرىع كلف اوم ىإ كيلع ةنيلك هلار

 0 ىا هتفانار ةفالخل نم هلها ىلع انالف نالف ىلخ معلوق نم هلصاو تالف 6
 مث اههغيسي او اههّجي داف هقلح ىف ناسنالا اهدّدري نا وه ءاملأو 0 هع

 ٌلثعملا نم ىظتتلا ظت اهيف عمدلا دّدرت اذا عمدلاب هنيع ترغرغت اولاق ىح رنك
 اذا ىلا لاخا لاقي ليخي ناو يظن هلصا ليقو نظلا ىنعمب لّعفتلا باب نم مالا
 نيعس وبا وه ىتمدألا لكشي ذل او دحأ ىلع ءينشي ال ىا دحأ ىلع ليخي الر ما !ذهو هبتغا

 دبع هام تاناوماد 1 د كلملا دبع نب مساع نب ٍبْيَرَق نب كلملا دبع
 امتار تاماور بحاصو تابباكتلل ريثك ناكو قاعم او بيرغلاو رعتتلاب املاع ناك ىلهابلا سا

 نب نيز نباوه نيبكلا كلنذل ىح اهف ىمعالا اهكحي مل ءلوق ق رحدنلاب همخ
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 ىف َدقنَتساو ٠ َعْنّصلا كلذ َدْنِعَرَكَسف 0-7

 مث 1 لوطلا انلكقتساو «ّ ,لوقلا انلطتسا انت ىتح ؛عسولا ءانّثل

 :ردوسملا "لدا نأ كل ؛رّبحلاب 200 ءرَمَسلا ىشَو 0

 نأ ىلا ءاهُيئاوَش تاغ َةَلَيَل اهانيَصضَقَف ءريثملا يصلا رَشْجو

 انو ءاهدوع رطقنا نأ كل ءافدرعس لمكو ءاهبداود تباش

 َصِيُقَنِل انب ُضَهْنَأ لافو «ةلازَعلا َرومُم رَمَط «ةآازَعلا نك رد
 :ىدبك عودص تراطتسا دقف ؛تالاحإلا ضنّتستو «تالّصلا

 اوطسقتو هبونت ىتلا هتّسح ىا هطسف ناسنا لك نخا لاقي اطسق لودعملا بيصنلاو ةّسنلل
 لماعلا نم نخ لاقي اضيا باسلل طخو ةزئاكل ةفيص طقلا اطق ءهومنتقا ىا مهنيب لام
 6 ىعن هبو ساطرقلا نم ةعطق ةفيعتلا ا وطب مر كطف

 ال ابل دع انيرزقلاعم هلوف اميب رسف ىقو هنم ةعطق هال ءىسلا نم نيمنل

 ل ىثو نم دليلق هانددع ىأ الا ءاطعلاو ا 0

 ا هلظ قا ناحن ائايلخ لبقأ اذا :نذلف ىلا 1 سهقتلا 0 59 تقو كأ ىا
 رعش لاق عصلا روشج دنع ةبرشلا ىو ةيرشاجل هنمو 6 نبا ىأ مبصلا رشجو

 درآلا نمدريمالا ناك نإو اريمأ "لبنا رمل ةيوفانلا انْيوَع ام ذآ /ارؤ
 اهيتارف نياعغةليل اهاتيشقف  عرلا ىلإ جرحو باغ اذا:هلغا' نع.لاكا رشج» نم هلصاو

 بئاوشلاو ةهظلاب اهضايب باغ ىلا ةليللا رسلاب انيضماف ىا ريمضلا نم لدب ةليل هلوف
 2 ١ ىلا ليللا ريخام نئاوولاب.قاكي , اهبئاوذ تشيبا ىا تباش ةبئام عمج

 قرولا نع قنا اذا دوعلا رطفنا اه افادوح طغت دعس عج دوعسلا اهدوعس ميملاب
 وغو سمتنلا نرق علط ىأ ةلارغلا نرق رد هالو هقرو تابن !دب ذا بيضقلا رطفنا لاقي

 وهو رّذلا نم اههنم ءىق ىدا علط اذا لقبلاو نرقلا ٌرذ لاقي اهنم ودبي اه لواو اهيجاح
 ام لّوال ريعتسا مث روثلل لصالا ىف نرقلاو ءابهلا نم ءاوهلا ىف تبني امو لفلا راغص

 ىا ءانثالا لبق نالشلا وهو لازغلا ثينات ةلازغلاب هنرق ثيح لّيخ دقو سمتلا نمودبي

 نبع نيمقلا ةلازعلا ئووعلا لاق سمقلل.اهاياا اريعتشم» سرصلا ىو. ةينثلا' تاينا لبق
 هقح ضنتسي لاقي تالاحالا ٌصسنتسنو باغ لاقي الو ةلازغلا نعلط لاقي اهعولط
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 كك هولا كل

 ىنَفَّدَصو ,ىدَلو هنا تامالعلا ةّععب ُتْهَعف حيز ومأ لاق ؛ علل

 ؛ ةّضوضرم د حيكي هنع ْتُلَصَفَف هي هيلا ٍفَرَعَنلا نع

 اذه نم 3 كح اناا 0 ا عج لَه ( ةّضوضفم عومذو

 بنات ىف اهوتبثأ لاقف ,باتكا مع 5ةنع ني 5 الف تالا

 /قانالا ى اهلتم دبس اف قاروالا نرطب اهودلَحو , قاغتإلا

 مث ءاهَدَرَس ام ىلع ةّياكلل اَشَقَرو ءاهدواسأو .ةاوحلا ا
 , يدي لَم اذا لاقف . هات مامسِتسا ى ؛ انس نع ةانظَيلَتسا

 نم ٌباصن كيفي ن اك نإ انلقف ؛ ىنبأ لفكأ ن نابع 12

 لَقو ءٌباصن ىنعنفي ال فينو لاقف : لاش ىف كل ٌءانغلا ؛ لاك

 ءاطسق اّنم لك هنم َمرَمْلاَف ىوارلا لاف ءٌباصُم الإ ِهَرْدَق َرَقَتْكَي '

 شر لاقي قدلا ّسرلا ةشوضرم ىنعنم ىا ىنفدصو اهريغو ةّيّربلا نم ىلاخل ىا عقلبلا
 نّسَر ليق مث ىدل راغصل ضارضرلا هنمو هقاقُد 3 ءىتلا ضاضرو اهرسكو اهقد اذا ماظعلا
 باتكلا نع ممتاحل كّضف لصالا ىف صفلا ةضوضفم ةراعتسالا لع نتف ليف ير

 مناخل تلزا اهلف اهاف ةموتخم تناك( نست اهبص تضفناف عومدلا ضف اولاق مت هحرسكو هو

 0 دوسأ ١ مقلا ىمسي ملقلا انه دارملاو ةيكل وهو دوسا عمج دواسالا اهدواساو نلاسو ترج

 ا اهضعب قتلا ةيحا ا د1 نلاب د دوسأ هضعبو ضيبأ هضعب نالو | هتأوتس أو هنيل ىف ةيجلاب

 شقر تايحو ءانتقر ةّيح نمو 0 ةشقن اذا همكرأ هشقر لاقي انشقرو ضيبأ اهضعبو
 هنّيزو هبتك اذا بانكلاو ٌمالكلا شقر اولاق مث لسالاوه اذه نّيزت اذا نالف شقرتو
 ىا ةاترم ى عاةانطيننسإ يقلاو هزت اههلصاو هقمنو باتكلا قمن اولاق امك

 فان ]ذك ىف انأر 'ئاترا لاقي ىلرلا وهو بلقلا ةيور نم, لديدم ا كو را

 نم ردقلا اذه كلم نم مهرد انيام ةضفلا نمو بهذلا نم ارانيد نورشع باصنلا

 ديز لاقي لصالا باصنلاو ءىت لك لوا باصنلا ىف لصالاو ةاكزلا هيلع بجي اههالك
 ا ريفر هةضيقم .نيكملا م عسدلو فانولا نم ع لقا ىف لل ىإ تاشلا يك
 نم انفاه هب ىنعو ءيوذ وأ هندب ىف ةفاب بيصا ىذلا باصملا باصم ديلاب ضبقي

 اوهب مث لدع اذا طسقا نم مسا وهو ةيوستلاو لوعلا طسقلا اطسق . هلقعات
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 _ ها

 و ايلا يملا لاا ل

 1 ا ىبمسأ لاقف ءِكَمُهَم ىَنَتَم حقف ؛كمتنأ

 ( سِبَع ىنب نم ىلاوخأ عم « ا هر هذه ىلا تدرَوَو

 5و در ّ دولا لاقف , تشعنو , تشع اًحاضيا ىدز هل

 جورس ةارس نيب الكك ؛ واوا ةراغلا ماع حكت | 2 اهمسأك

 َنَعَط ءُلاقُي ام ىلع ٌةعقاب ناكو «لاقثإلا اهنم َسمأ اهف , َناَسَعو
 0 ع ع 95-و

 حملا عدوأ ما « َعَقَوَِيَف وه أ فرع اف ءاّرَج حَهو ءارس اهنع

 ىرجم رعشلا ةرورض ىف ىرجي نق ىوس ناب بيجأ جا اعوفرم لا نوكي ال ام مساو |نبا ةبوصنم

 ةرتنا ةنعاذا 0 ى) ىرب راذلا اذاتف ىرذلا ىرذلا قريع

 0 ل ار اطودمل فريح اهفاوظنت + نع ىاناهقعياىرك ام. قرع ىا
 نهعو ةفلاحم دحا نيبو هنيب ىرج نم قيلخلو قيلتل ىعمب ىلكل رقف ىلح امم

 نم ةقعفر اذا هتشعناو لجرلا تشعن نم وه نتشعنو ةكم قيرط ىف لزنم مسا وه ديف
 قيرط ىف عضوم مداوه ناوامب تملا شعن هنمو عافترالا شعنلا لصاو هنطقسو هترثع
 نلقتا ردصم لاقثالا لاقثالا ئرس مهدحاو مهرايخ موقلا ةارّس جورس ةارس ةكم

 انرص ىا انرمجا لوقن امك لقت تاذ تراص شفحالا نعو اهنطب ىف كلولا لقت اذا ةأرملا

 اذا رذح رّئاط ىمو ةعقابلا نم راعتسم ءافولا نيوقلا لجرلا ةعقابلا ةعقاب رم ىوذ

 افوخ عقنتسم م ىهو ةعقبلا نم برشي امناو عراشملا دري الو ةرسيو ةنهب رظن ءاملا برش

 نم هلصاو ىفاودلا نم ةيهاد ىا عقاوبلا نم ةعقاب وه لاتمالا عمجم ىو نيدايصلا نم

 بدبجو بصخ اهيف ءاعقب ةذسو عقبالا بارغلا هنمو نوللا ىذاتخا وهو عقبلا

 نعلظلا عاونا نم سيل هنال ردصملا ىلع ال لاكل ىلع اًرس بصتنا اًرس اهنع نعظ :

 نييفوكلا بهذم !ذه ردصللا ىلع بصن ارج اورج ىا ارج اورضحا ىأ له اًرج لشو

 هءانعم ناك ّنأ ام 3 ىل او نقولا كلذ نم بهذ ىاعي ارج مهو !نك ةنس نلف بهذ لاقي

 ارا إب لتنللا لاق هرخأ مطقيت ام آلا كب !ذك نتقو نم نيدكلو ةبباكدل 5نه رج

 ى رت مغلاو ل مكيلع لهسي اهكمكتنيه ىلع

 :نييردتلا ننع لاك ىلع ارج باصتناو رك نك اناطلا جارنا! لاف اهريسم



 2 هر نم ن را 289

 2 لقشم ىوطلا لع ىتتلا نَح

 لبسملا مالظلا 28 36 كفو لوم ىم مكضرأ ىف هلل دلو

 لا نَْع لا اذهب ذه لدخجمم ةاقريكللا نم فو

 8 ها 00 جس
 9 ا «ر دوست هيلع ءرادوج ىلا زربف لاق

 كفل ف تا دو كَرفلا نس 6 0-0 ٍةمرحو

 1١ 0 . ئ

0 

 م يا يام هك

 ىَرَت ام تركذ اهف ىَرَك اف ف

 أم نسحا ناينلاو سورلا نال هان ششرن 0 ىوت.اذا تلا (ناضخلا نق هلصأو شيعلل

 هقوصلل كلذب ىّمس هداز ىنف ىذلا لمرملا لمرم ايطر اًيدن ناكاذا بيطاو نوكي

 قيرقي لفزلا نم هلام, ةلقلررا.ءاعقدلاو قاتلا نم عقدملاو برتملا ريقفلل ليق اك لمرلاب
 ةلمرالا هنمو هنن قرا ذا هلّمرو ريصنلل لمرا نم هلاك قرأ وا ليلقلا رطملا وهو ماو ءارلا

 ريرج لوقكه مالك يلمح ىف رعاشلا ا نأ الا لمرأ يش لاقي دلو ةلمرا زو ليلتل لاق 10

 1 ' رعش زيزعلا دبع نب رمم بطاخي
 للا لمرالا ١ |نذهه عجاشلانف اَهتحاَح تيضق نق ليماَرالا ىئيخل |0١

 ردع ع 0 طباخل طباخ ليللا ىف ريسلا ةرتك نم لوزهم ىأ ىرس وصن
 وأ ةهظلا نم امِإ ىقنجب ضرا ىا ىف. ىا 0 0- دلو هلجرب ضرالا ق قدي ىذلا وف ليقو ةياده

 لجللا مداظلا نم دارملا لبسملا م الظلا مج ةيناغلا ةماقللا جوه نق 3م هدر ىعلاةركما

 0 ا ل هنلاقنكلا درس ةرملا 'لكسشاز لحلا ىلع لات مس ال اقذلطا

 هأصع ىقلا نق هرما عقتجاو هب ّنأبطا ناك ماقا اذا لجرل لاقي نها طعلا

 للصواب قناو ىوري دقو ةلهم. ةلهعم ةفايضو هجولا ةقالط ىدنع كل ناف حرفا ىعي رشبب رشبأ

 سولار ل ذولا ر ذو 0 ملغلا هب هّبشيو ةيقحولا ةرقبلا نلو رذوكل رذوج

 اك نع برعم وهو ةفحلا مسجلا درقلا] حاملا ىفو ءانبسلا نمي تطول م

 أاهربخو ام مسأ ىنيأ ليق نأ ىلا اندذع ام مَع ميهربأ ىنعي 00 8 ةمرحو

 فرس فال فو لالا" ىلع وتتم نأ لبق قارات دوغان كل قوتل راهكا 1 بح أ



 كك تاما كلا 222

 دو 6 1 1 ام يالا نم 0 5 اهات كرافُسأ

 . راسل رسجتلا ا ياعم اهنا عب :ىإو ةارووازلا اور
 حا عند ع 0 اس لن ل

 0 ىف واسم ةلقردلط نع ةانرجخساف ؛ مكباب با ىريصمو

 3 #0 هذه ىلا ويطل ميزعلا + 0 نإ 7 0-0
 س59

 9 ل ةادا 0ع

 ىلع 0 نأ كا ؛« بجحل ' اب تكتمل ءسقلاو ٍبَمَلا د

 دفن امل عفرلا لأس هّتاك ناوقل عفرتسا لاقي ماعطلا نم هيدي نيب ام ىنف ىتح ىأ هيدل ام
 نا مهنللو عقري نا بوتلل ناح ىا رهنلا ل بوتلا عقرتسا باب نم !نهو هيلع ناكام

 ءىتلا ىهو ةفرطب اا فرطاو هفحتا اذا !ذكبو !ذك هفرطا لاقي اقيب انفرطا رفحي

 نمو ارارم هب لزن اذا هبوني هبان لاقي مكيلا ىابون لوصو ىأ مكبايتنا ليبق نرىكسملا

 ىارما)) ةرملا نه ألا ءالوهل قورط هنم م

 معيمرت ام ىلا سانلا اهب ىهرت تاودا ةبرغلل ناك مما رسكب ىمرم عج امإ ىمارم هلوق ةبرغل
 انهاه ىيريو هنودصقي ىئاطلا املا نومري اسان ىيار مملوف ىنم نصقللا وهو ىفرَم عجفاماو

 ما داوف ىنم غرفا لتملا ىف لاقي سوم مآ داوفح ىطولا ةقراغقم بجوت ىلا بابسالا

 اهتىحأ ناينعم عرافلا دا و اغراف ىسوم مآ داوف ميصأو أو ىلاعت هلوق نم ذك رك ىو

 انهاه دارم ا وهو عيطم الو هيف لما ذل لاخل ءىس هنأ ناتلاو نزح الوهيف مه ال هنا

 نكسو ماد اذا ىا ىجم اذا ليللاو ىلاعت هلوق هنمو مادو نحس اوج وجي اج اج

 ضفتل شيع ضفخ ىف 2 بيذهإل وهو دوقلا نم هلصاو لّصحاو َبلتجال ىنعي افيغر داتفا
 ققسلا ةلهس نتاكاذا ايقّسلا ا ةضفاخ ضرا اولاق مث تلا قداح لصلا قى

 نضيع 00 شيعلا نم ضفخ ىف وشو ى طوو لهس اذا هشيع ضِفَح لبق منا كو
 نيعتتلاا م مث معان ىا لضخ 5 لافت لضتحا ١ ةييطار :ةيعكت ا شيع مهلوف اما

 ١ه



 ا

 نع ىرش ءانتكارا نع هل دتاكت لاق : عومتلا نود لوححتو

 هانّمَمْتَأَو ءطرّشلا مازتلاب هانستآ اَنإ َمَرَج ال ءانتديقع سوق

 2 0: هر 0 ايف ءطْبَسلا هقلُخ ىلع

 فّيشلا ٌمُكِنَهَيِل ىحَعل ُتْلْقَف ِحيَر وبأ وه اذان هُنْلَمأَت ؛ جارشلا

 علط حقف ىرعشلا ري ّلَقأ نكي نإف ؛كرابلا ممعملا لك 00

 ترَسف رْثّنلا رْدَب ّلَبَت حقق ةرثَملا ْرْدَب رسَتسا وأ ءرعشلا رق

 ةعدْلا أوضقرو ؛ , مهيقام نع ةنسلا تراطو ( مهيف ةرسملا اي

 وباو ءاهووط ام تعب ةهاكفلا رشت با اوجاثو» :اهوونر اوداكأ ىلا
 9و 59 هس لس ل ل

 تلق ؛هيَدَل ام عقرتسا اذا ىنح 0 لامعا ىلع تكد 5و

 3 0 هناب انانيإ ةدوجوو هنوك تابثا ىف سأ ةبشم راهظتسالا ىكل نب مهدصق ناكو أردان

 رس لع ترمس ااه ع افلا مالك ىف ريتك | نهو ذونشلا 5 ٌح ةردنلا

 0 ىلع ترج ةلاحم دلو ّنب ال ةلزنمب لصالا ىف تناكة لح ىف ءآرغلا لاق مرج
 لهسلا ىا طبسلا هقلخ ىلع كّتينُأل مرج ال نولوقي مثار ذل | مقلا ىنعم 1 ىاح

 رعشلا طيس لجرو طَّبَسو طْبَس رعش وهو دعج ريغ كسرتسم ناك اذا رسكلاب ةرعش طبس نم

 لقا ريكعل اشار ندا ىا كدر ناسف او ولا 0 ناكاذا اضيا مسجل طبسو
 ل درايلا معلا معم ا افيفخت افلا ةزمغلا اولىبا مثنا الا ءىاض وهو جترم ا انه نم ةزههلاب ةملكلا

 رانب اهنود ىلصُي نا ريغ نم اوفع ءىجي ىتلا ىهو ةدراب ةهنغو دراب غم لاقي بيطلا

 00 ليقو ق قح هيلع ىل درب نم ةلصاخل ةنباتلا ىه ةدرابلا ليقو لاتقلا رح رشابيو برذل
 او ءاوهلا نأ ةأنهلاو بيطلا نع ةرابع دربلا جوقو ىف لصالاو درابلا ضحلا كلا
 1 ىلع دراب ءامو د داو دراب اوخ ليف راع ٍ ةماهن دذلب ىف اصوصخ اههدربب اههييط ناكاتم

 نم لزنم ىه ىرعشلا انرمأ دربو ةدراب ةهنغو دراب شيع ليق قاح رثك مث ةباطتسالا

 ربصش رادقم اههنيب نابكوك قو اضيا رمقلا لزانم نم لزنم ىه ةرثنلا رمتلا لزانم

 رمثل اًييحو رورسلا ةّكش ىا ةرسملا ايمح دنسالا فنا شو باح ةعطق هناك ضايب عطل امهيفو

 نافجالا هب دارملاو فنالا ىلي امث نيعلا ةيواز وهو قام قم دو قاملا مثيِقاَم اهتروس لوا

 عفرتسا اذا ىتح ءهلكا نع ةيانكوه هيدي - لاعأ ىلع ' ةحارلا ىا ةعدلا نويعلاو



 هروح

 اًصاصخو « قيشملا ىَذأَو كة يرغتلا ماس نم ٍفايشألا رَشو

 لَقملا ق ليف امو ؛ ماقسألا لا ىضفيو ا قلَتعَي 2

 : ىشعتلا ردا ؛ةرفاوتس كشعلا ريح هرداس راس ىذلا

 ,عوشلل ران حقت ن أ اَلِإ مهّللا ءىّشَعِي د ليدل ل تكنو

 اذا ءىقلا ىنضاه لاقي ضيف وهف عجو ىلع عجو لشكر نبل نعل نسكلل) لعد

 اعيج مايقو ءايق ىهو ةضيهلا نم ناك نأو هددص ىف نحن امب هيشا !ذهو كضرم ىف كدر

 ىلع صرشل م م لثم وهو تالكا تعنم ةلكا بر لوق ىلا !ذه ىف ىهوأ دقو هجو هلف

 ا ليقو ىهم ردصم وهو لكم عمج ككل اك تك ويدعلا فو ماعطلا

 ماوسلاك ةعيابم ا َّق موسلا ماس بسكلم ا اهرسكيو هنم لكوبب ىذلا عضوملا فاكلا متاعب

 ا اهيلعو اهايأ ا نيلاغ اهيلعو اهب نققساو تمواسو ةعلسلاب نمس لاقي مضلاب

 انالف ماسو موسلا مضلاب ةموسلاو رسكلاب ةهسلا ىلاغل هناو ةنسح ةهس كريعب كنمدو اهموس

 ةهقمم هتمي ةنمو رلاو باذعلا ىف لعتسي ام رتكأو هموسك هايا ةالوأ وأ مابا كاك رذالا

 هرتاس ر اس افيلكت هفيضم مزلا ىنم ىايضالا رش ديري هيلع هنتدراو هانا هتلو | ىا افسح

 رساسلا لثملا ىا فوصوملا "1 ةفصلا ةفاضا وهو لثملا باس ىأ هلعاف هرئاس و ضام لعف راس

 راس ام عونو هساوف ةرتكو هتحاصف ةياغ نم رهتشأو ماعلا ىف راس عون ناعون لثملا ىعي

 اذا ة ازال رد: + نمر افتشم وك هرقارس ءاضعلا'ريخ هدئاوف ةلقو هتحاصق مدعب رهتشأ امو

 رهط اذا رفس نم هلساو رفاس هثاكر اهنلا موض ةيبقب ىف لكوي ام ىنعي اههجر نع نفشكح

 أم ىا هرصاوب ءاشعلا ريخو هركاوب ءادغلا ريخ ىئاديملا هدروا اهف لثملا لصاو ءاضأو

 01 2 111 رجا شي ىدلا لتبللا الكا مفاطلاا رص لثق ماعطلا نم رك
 رعش ديرد نبأ لاق اليل رصبلا داوس وهو ءانشعلا كرولا ىأ تعب دتكو لوعفملا

 ايقعلا وع نوعي ان طخ ىلا قاكعلا ىَراَو

 لاق ريغ نم رثكا رصبلا ىنعض ندحي ليللاب ماعطلا لكا نال ا

 رعش مجاقك
 51 ىذلا ءاََي َذ ل ٍيِلاَحك ٍميِوَتَو
 ينج ع اَمقنأ اَذِإ ْوْدَعَو أي رهَتلا يف وك

 9 اَتِهْذ ذاق اكْؤَي ه اتم ل لا خرا
 احلا تروي اَمَْلا حب لاق مث عام

 ازيزع ىنثتسملا ناكاذا لا لبق اهب قوي دقو ها اي ىنعمب ءاعنلا ىف لمغتست ةياكىه علا



 اها

 يد 0 مح

 ارمعم مكءانف ارغ دقو اًرتفأ يح ىقْفألا لاله ٌلثِم

 ارمأ امو لولخا اع يضرد اري اعونف انبي ميول

 اربلا 0

 هر اج انلاعو 1 ةفيلكا هير 0 مع نب ُثراخل لاق

 امه مالغلل انلقو , باحرّملاب هانيقلتو «بابلا حف انرّدَتبا ,هقرب

 ال ,مكيرد ىذحأ ىذلاو فيصلا لاق ءايهت ام هلك اق

 ارم لو الن ىووكست ل٠ نأ ىل اونسَست أ 7مل

 ؛: لكأتم هدمروصعو ؛لكالا تضاه لك ٌبرف كح نكح

 نالف رفا نم مديت ىأ 0 قاقحاو فاقح عمكلو لمرلا نم قيقرلا جوعملا وهو فقتل
 يدتلا ةياغأف نوكيادقو لذلهلا عولط ءانغبا:انه ذارملاو هتانسا" ىدنا نا (ككلت
 عناقلا اويعطاو ىلاعت هلوق هنمو عناقلا ٌكض وهو بلطلاو ءادنجالاب مضل ا م
 هناقك ىلا يوم كرت نه ليل لاقو و ملا ءامفا لصألا ى ثنلا ويلا اكن ا

 ربع ميطخل نب سيقل سقنيو هب قح
 نيش وامل نيو قمرا ٠ قرف نشد وراك

 اهتلاتماو همو همكلاعفالا ءامبا نم وه ايه هيف اهب عري ناوهو قزلا تيقن نم هنأكف
 نيروك دعما كلو لامن ل اكلا نم اضيا مه اًيهنامولمو خا تر

 مل عم اهفلا ةفوذحم اه نم نيدرصبلا دنع بكرم وهو هرضحاو هبّرق ىا <ىثلا مع لاقي
 ىف دارفالا ىلع هظفل رارقا نانغل هيفو اهتزهه ةفونحم ما عم له نم نييفوكلا سنعو

 لهتسي دقو هلاوحا ىف بطاخلا عم هفيرصت ىرخالاو ثيناتلاو ريكذتلاو عمجلو ةينثنلا

 لاقو مكءادهف "مله ىلاعت سا لاق لكب ليزنتلا قطن دقو لبقأو لاعت ىنعمب ٌنعتم ريغ
 لكالا دعب ماعطلا ةيقب كناسلب عينت نا وهو ىدعمب ظمللاو ظتلتلا ىنلمات انيلا مله
 ببسلا ماقم بّبسملا ةماقا ىلع لكالاو لواننلا نع ةرابع انه لعج امناو كينفش هب عصتو

 ةقشم ىلع هنفلكت اذا هنمتجو امّتج رسكلاب رمالا نمتج اوهتاجت لو كايقت ىا دلك

 لعفلا تفلابو لوكاملا ٌمضلاب لكالا الكا رمالا هنفطك اذا هنصتجاو اهتمت رمالا هنمتجو
 ىف ضيهلا نضاه لكالا نم ةدحاولا ةلعفلا متفلابو ةمقللا ٌمضلاب ةلكالا ةلكا ٌبرف



 كك جوا كل )ا

 اناوهتساف ؛هنع ليج الو هيلا قيفرلا ٌليَِجو ؛هنم ظْفَحُي الو

 ( لا لدللا قرر اذه نيشلا لغو رمقلا برع .نآ ىلا رحل

 اهتلك 3 « ٍيِذَنْسُم أنك بابلا نم انْعِمَن وهنا الا قيصفمو

 مظن . ء,لاقف.« مُهَلذْلا لْيَللا ىف ملا نم #1 ,عْفَتْسُم ُةَكَص

 ارض متليقب آم مايقل الو 00000

 اربغم اقعش مكيرذ ىلا ارهفكأ ىذلا ليلا ّعكَد دق لو نو ونم ضرس روس
 تاو وا نا ةام وزب 7م 0 اح 2( نضر ع 00 ل + |ةدوعو ورح : 2 -ٍ _ 3 مج

 ارغصم افتوفحك ىتنا ىنح ارطمساو لاطراغس اخأ ل < رج 2727 هع 6 م11.

 هب بهذو هماهتسا اذا ناطيشلا هاوهتسا نم انيلع ىلوتساو انب بهذ ىأ اناوهتساف منم
 مودل مع انيلع ىوق ىا رهسلا يلغو اهيف بهذ اذآ 0 8 قى _ ىوغ ٠ نم لاعفتسا وهو

 قور لاقي قاور هل لعجي ناوهو نيبلا قيورت نم ملظا ىأ قور قور اف رهسلا لوطو
 نم ىا هنماظ قور هتقيقحو ةدايقاجاد قيل تلاع لاق قورم نيبو نيبلا

 هلوق_ىف اك ىدعتملا ريغح راصف اًيسنم ايس هل اودفم كرت هنا ريغ اقاور اهل لعجو اهقاور

 0 ميهبلا ليللا مريح هرئاظنو هاد ملم هلوقو تافرع ىنم متضفا اذاف كاع

 الا 0 نول ىأ هيف بضل ئنلا نوأال ١ مهيلا لصأو حابصلا ىلا هيف ءوض ذل ليل

 لجرلا موش ىرهودشل لاق ليلقلا !مونلا ىأ مثوهتلا__ هماهيتساو رمالا ماعهبأ ةذمو ةيهشلا

 00 و 0 هوك ةأبنلا 20 0 اعلا 8 كسار رد اذإ

 عيلخارد اولمح نا كا 00 ىدينهيف هقيرط 5 مل 0 1 0 ا

 رعش لاق مراعما ىقطن اذه يشب اناذيا تريبلا نم ارق اذ 0 0 7

 تزول لاقو دقعتلا قل رشعنا اذ |ةرعش يد 27 مذا ا كَ 3 ارههحا

 قرا لذا | نم رابعيسم:هلاوها متت هلازه ةّدِه نم .ايدفم داع, ىا
 رعش جاهلا لاف

 فرد حج ل كاهل راس“, فلز: [فلو لايللا نط

 نم. هلصاوبهمون ىف ىقتو.ىحنا ىذلا وهو ةرجم لظ ىف ققاح ىظب كرزم ثيدنل. قو



0-7 

 و سم عكر ب تقل

 مكر و اهُيدأ هليل ف ةقوكاب ترص لاق مام ن نب ثراحلل ىح

 , نابجلا نابي اروع ةقفر عم « 550 نم خيوعتل اهرقو

 9 هو 9

 ؛«ةنع نم الا ههيم ام نايستلا 57 نابكك ىلع اوبَكَعو

 قح هب تدع ا مَع 00 لاقف 1 ثيب لح 9 7 ىأر اب اه تدع ا

 ةخسماخل ةماقلا حوش

 نيوعتلا نيوعتتك ليللا مظاو رهلا برغ مذ رمقلاب رون اذ ليللا لوا ناك ىنعي 0

 انهاه دارملاو هيلا اكل اذا م ىتلاب ذاع نم وهو ظفحملاب هل توعد ذا !ذكب هتذوع نم ليعفت

 قتلا لعنلا ةروص ىلع غراف ةرداولا ضعبو رهقلا ةرادتسا اًريدتسم لعتسي ةضف نم لكش

 ةباتكذي شقني مهضعبو ظفحل نايبصلا قانع ىف قلعيو طيخب طبري مث ل
 ىا ىذتغاف ىبللاب ىصلا تونغ لاقي بارشلاو ماعطلا نم هب ىّدغي ام ء[نعلا الو

 ةحاصفلاو ةباطخل ىف لثم لا هب برضي ىذا اوم نابحم ءايلاب هتيذغ لاقي تا
 نم ناكو ةلغاب نم لجر وه هلاثما ىف قاهغسالا ةزمح لاق لئثاو نابحت_ن رم بطخا لاقيف

 4: 11517/:/271731  رعس  لوقي ىذلا وهو اهتارعشو اهئاغلبو برعلا ءابطخ
 اي ١ دهب اع تلف اذا ١١< ين نوناهلا ّىَكل ع نقل

 1000 75 /4,4/: 41,107 ظن .  ىازخلل تاحطلا ةححطل لاق ىذلا وغو
 َنِظلاَتِل ٌماطْعَأو اًبَسَح ىتنم ْنَم ُمَرَحأ ّلطاي

 دهاشملا ف كحدم ىلعو ىئطتعاف ءالعلا كنتم

 لاقف فالآ ذ ةرشعو نرزب كرصقو زاجل كمالغو ,درولا كسرف لاقف مكتحا ةحلط هل لاقف

 0 ةلهاب ردقو كردق ىلع ىتلأس امنأو ىردق ىلع ىلُست م كل قا هل

 تنأر ام سان لاقو ايش هيلع دزي و هلاس اه هل نات كتيطعال ةبادو دبعو ىل رصق

 ةدلتس داما اذ مودي طم نتج ىو لت ىف كلك نا يجرد نم ملأ م

 روسسوبالو أ هنم ظفحتي دلو مع منع ظفحيو معلا نووري ءاهع معنا ىنعي هنع ظفحي
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 حلل

 لع اوولخ الو + نعظلا اويفاَتف قاض َلْجَرلا َن رالا واو (قامرلا
 : ىقّدحرل رك ىلحار ٍجححَأل تيسينو ا « نمدلا ءارضخ

 2 « بتقلا العا «تتكاحق ىيز أ ٌتَدَجْيَف

 "1 ع نكي فل نرتفلا ا 57 ص

 , انع ضانغا

 رادكناز يس قا رمالأ كاكا 1١ ةرهاجت ىم متل ٌريدتلا انأ
 111 اما نا اهيفر انك" لاا ةيرقلا لارا قارقلا ق:داجر راةتالاز ئىقلا كرت ع ىا
 طّلغ ىذلاف هريدقنب الا ىنعملا مي ال امم يصفلا مالكلاو نآرقلا ىف ريثك اذه لثمو
 عسفلا مالكلا لهج دقف لصّتم ريس ىف اوناكل ةلحرلا مهب تدامخ ول لاقف ىريرال
 ىذلا ا ىهو ةنمدلا عمج ىنمدلا نمدلا ءارضخ 36 يرقسلا هنه انب نلاط داراف

 اهُرارضخ نوكتف ءارضتل هب تبنتف بارتلاب اهلاوباو اهراعبا طلققيف مغلاو لبالا هيف نوكي

 هلوق نم هلصاو حلاص ريغ هلمعو نيج ةرغاظ 1 ع اذهو ثيبخ اهتبنو ةرضقل سيج
 ةأرملا لاق هسا لوسر اي كاذ امو هل ليق هّنا ىحي نمدلا ءارضخو مكايا مالسلا ءيلع
 يلع نقدونش ىأ اخوك هجيحا ريعبلا كح وح لاَعَل جدحدل ءوسلا تبنم ق' ءانسلل

 ليق ناو لملل ٌنمال ىا ىتلحرل لّمتاو ءاسنلا بكارم نم بكرم وهو لمجل وهو جدل
 نا لصالا ىف هّنا الا لاحرالا ناكهناب بيجا ىتلحرل هلوق ىنعم اف لاحترالا وه لّمقتلا
 01/11 ل رم  عرللا ىف طارقالا وهو نطبلا ازمالا ارم وا ١" لاقتالا لمح سلا فلكي
 اورشتناف مط اذاو ىلاعت هلوقب الاقتما رشتنا موط اذا نّمم هيف انا تدلو تقو نم
 اننا ةفاردل لكإر بيبعلا:بيرغلا ءعيدحب 'ئااهدفارخ هيف ابزتكم نامام ىإ ندقلا
 ةهاكفلا اهلثمو ثيداحالا نم ءب ىّقلتُي امل اما تلعج مث هحاوفلا نم لمنلا هفرتخا
 نيل هئوهتسا ةرذع نم لجر مدا وهف قح ٌةفارخو مء هلوق امر ةهكافلا نم اهنو هكفنلاو



 كح مكر داو

 ,ٌمهملا اذه 0 , مكسألا ةيرق د تضقلا ف. ل جر حق
 مس دس ا عمه يع

 لوح ملا 0 يوجب هسا اس ةرادا تلِقَم

 57 ْلَخ رأو نا رات هنبال لاقو 5 3 د 2

 ةتاطستر , دايعألا دّلهأ ةَبَق هبقرت انتبَلف ةرفثملا تلك رع

 0 مولا رح 0 ا 0 نأ ٠ لل 00 -_

 ايست نأ ىلا : ةلحرلا ىف 5 ةلهملا ف 0 دق ىاككأل

 اهرّرزك ةعجرلا ليو ةعرسلا مزلاف ىا ععرسلا ةعرسلاف 4 اهكرشمت ىلإ نيش 0 ل
 لعفلا راهظا زاج تندرفا !اذاف ريركتلا عم هرامضأ مزلي اهل بصانلا لعفلاو |ديكات

 داوجلل نانتسا داولل نانتسا نتسا دسالا نسالاو قيرطلا قيرظلا برعلا لوق اههريظنو

 وو نمسا نس نمو هميص وهو الا نس نم ذوخام لعزو طاشن نمار ابداو الايق| هودع

 دل نما عم زم ىذلل :ترطيا:عرقلا( اح لاصفلا تتنشا ردنا ةنمو نيملاب هىيوحت

 ىذلا وهو ضيرمو ىضرم لثم عيرق عمج ىرقلاو ةردق ةلالجل هيدي نيب ملكتي نا هل غبني
 لبالا .نابلا بابجو لملا ةواودو (لاتمفلاكب جرخ ضيبا رثب وهو كيرقكلاب لاب عرق هب

 د ارماض سرفلا لعجمت ةلا ناديملا نال نع لاعفم وهو ناديملا رامضملا رامضملا ى

 را انيهب ريصي ىقح هفلعو ةوام رتكيو سرغفلا ىلعي نا ريمضنلا ةيفيكو طسولا ني

 هعولط بلطن ىأ هعلطتسنو ويا ضاؤبسم فج نادمملا دا ا ةوام لقي

 داورلاو ودعلا عّلِط عاطيل نعبي نم شيكل ةعيلطو ةعيلط عج عئالطلا داورلاو عئالطلاب

 ةدارالا هنمو بلطي دوري ىنعمو رو و موقلل دوريل ثوعبملا وهو نئار عمج

 نفو ٌركانت مويلل ىرهل ةراعتسا ىو راهنلا ضقني نا برق ىا راهني موهلا فرج داكو

 لحاأ ل ةيشاح 35 ىلا فرثظلا فىرثل هلا ىرإل ىنعمو ٌرفانت نينيرقلا نيب هيق قو

 !نه نلت بوتلا رمطلاو رمط حج رامطالا رامطالا ىف ىف .هضعب ةعاس لك طقسي هتاف تاكا

 فرح نيس عاسرلا ىرايداجر هيتس ب: تسلا راسل
 رعش ىلع وبا ىقناو رتنلاو مظنلا ىف زئاج ىذكل !نه لثمو ليحرلا ىا ةلحرلا



 ا وعال هتف ب

 ابا تنحل نأ ىلا: هختلل رطقلاب ةوجولا' ْمسوَقَأو « كْيَللا ٍتوّصلا

 اًيِجت امهَّنأ ثيَعف ؛ناَثَر نادرب امهيلعو ؛ نائداحتي هتباو جير

 ثار ؛امهتتامّدب فلك َحّصَق امهْتدَّصَقف ؛ ىّياور انهم عجل

 : يفو ئرشل ىف مكَحلاو : فهر ند قوكلااهنينكأو  امهتّئائرل
 ل6 هَ - وسع 2 1401

 6 0 يك 000 00 000 0

 ف ع ا ةكرشلا ا

 ردو « حتا ِحَق ِنَدَب نإ ىل لاق , هسوب ءالجاو ؛ هسيك <التما

 ىرطا نأ ىأ ناوعسلا#لو ىرم هلثمو ىقفلا نم لضفا اكلام نا نوديريف كلامك لو ىف

 ؟ 1 رز 5 رخذ قيزعلا يفدما وهف هتم لصقا:ناوعتملا نكلو:هبيط ىف لشاق
 اما نم ركبأ ناك ىودغ نا ديريف بارغلا ءاومغأ الو تودغ ىريرخل ل اماو

 بلقنا برعلا مالك ىف اهل بجي ام ىلع ىريرخل هيبشت ىف الو ةظفل تققح اذاف بارغلا

 ل دل ةفراعتتم مادنع اهنال اهليعتساف قارعلا ةّماع مالك نم ظفللا امئاو ىنعملا
 لقا لتسير ريتك ق اولا تاماقم ق' نتن ءاَجَو مراغشا ىف نودلوملا وج نقاأذه' لتمر
 اهلعنسي الو ىريرال لاعتسا_ىلع ادج ملل ىف الو ةظفل برغم لا ىف ساف
 ىلدل 0 اهفّرعتا ىا هوجولا ةبوتاو عّيتتا ىا ىرقتسا سلدنالا لها ةّماع
 لجر لاقي قلل ةلوهس ةثامدلاو مرغملا ٌبعلا قلكلا اهتتامدب قلكدصق نّيبلا ىأ
 وذ نْيللا وهو تمدلا ناكملا نم اهلصاو ةثامدو ثّمد هقلُخ ىفو اهتيمدو قالخالا نمد

 رك لع كبنَجج ثمد لثملا هنم هو هبل هتمدو ناميلا عمدلو كلذك كثي كل نكح ثيمدلاو لمرلا

 داك راس اور هتيهلا كر نلف لاقي ءاكبلا ةلاقرلاو اهنقالخ ىل اهتئاثرل تار . اَعَيَطْمَم
 ةرايسلا ردصم اههالك ىلقو ىرثك رى تناثر هعمجو ىلابلا ءىتلا ثرلاو

 لاومالا بامسا امعل ىنطعتنسي هنا دارأ ةراعتسا امل ةرقملا داوعالا ٌرهاو ةلفاقلا ىا
 ىلع لاقو ىروغلا نع ىلعملا ءىثلا نالفتلا نالفلاب داوعالاب مهنع ىكو اهنوساوبو
 سزرعملا سرعمب نالغلا ءاطعلا ىّمب دقو هاطعا هلحن ديرد نبأ نعو ردصم وغ سيع نبأ
 ترّونت لاقي رّمبتن ىا رونتنو مانيل ليللا“رخآ ىف لزت ىا سّرع نم: صيرعتلا' عضوم
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 كك د كك رو

 د للا ذولا دق صا ينلاخ ىلا ٍقاَذَم و

 هسنج ىم َنِيّحلا ىميِرَع ىضْقَ يل داببج نم ىَرَد امو

 يشتم ىلا دوسللاك هيمو نقلا رك كانتسلا

 هسنأ نك بْعري نم سابل يل
 كش ا عل ل ا

 َقرْمَأ ْنَأ ىلا ُتْقُث , تلا : 0 50 ترا لاق
 دس ين

 لبق َتوَحَع ايضا قل نذل و اك نك ال اذن امهنيع

 َبوَص ىرفَتسأ تْلَعَجو 1 ءآدتغا الو ؛ باكا لالقتسا

 نيفن ال ةّيزاحم ىوهلان قادم ىف ةفاضالا ىوهلا قام برو - همفن ىلع قح بجويلل
 ىنبللا ىف طلخل قنم لا لصاو ٌدولاو بَل ىناصي ال نم قاذملاو بر هيلع لخد كلذلف قيرعنلا

 1 ةروص ىف ةريوصتو هسيبلتو ىلع :ّدو طالنخا أ عم ىأ ةسبل كعا رم نقو هدسفي اه امس

 نم منأ ىو حوضولا مدعو ةهبشلا مضلاب يللا سلا داهاجو ايبغ ميغ كّنع ىا كانغتسا

 كررت ١ذك لعافلا دانيل 1 ةياورلا ليقو ضّرعي 3 بغري اضيا سابتلالا

 امهصخت ىا امهنيع لوألا لوصول هسنأ ىو فاثلا لوصوملل بغري ىف ريمضلا !ذه ىلعف

 ء ىتلا نيع ىرهوتل نعو هنيعب ىههرد الا نخا دلو هنيعب وضوهو انيع وضوه مهلوق نم نياعم ا
 هءوسض نال عسلا ابا سمتلا اولعج اصمئاو سمثلل مع 8 يصلا ىا ءاكذ ىبا هسفن

 ىلا ىنيناعلاو ةيفعلل ءاحذ ىفرصتت الووكذت .اهنال ءاحذ نيش اثار اهنم دلوني

 لكرلا نفخ لاقي هب وكل رتس هناك ىثح ءوضلاب ق نافألا قّبط ىا يّبِدْلِل لعفلا ءايسلا ودل

 اذا ءىقلا نللقا نم هقاقتشاو لاحترا ىا لالقتسا هاّيا هتسبلا اذا ّدعمب هنفكلو بوتلا

 0 بارغلا ءادتغا الو مهنعتمأ نوعقفري ليحرلا دنع مهتال هتعفر

 الو ىقيرشلا لاف يارغلا ءانناغا ل ءا|دتغأ تودغ هري دقن فوذحم ردصم ىلع فوطعم

 نال اهماقم هاا ماقو آب ةبوصنملا لثم فذ هئاوتعا لثم الو ىا بارغلا ءاستغأ

 هنذل يارغلا نس صخ امثاو بارغلا ىئغتي نا لبق ناك ىادنغا نأ داراف بصنت ذل ىراعملا

 تلي مي زهجرزبل لبق ئعتشللا ىازبارغلا زيا لكلا ف ليك اذهلو اروكي رويطلا ا
 امو اذهو بلحلا قلقك قلمتو ريزندل صرك صرحو بارغلا روكبكر وكبب لاقف تغلب ام

 نب وّرمع الو بعلا لالهنا 1 قيوم توعرف ّنيكالو هلوق لثم بانتحلا !ذه ىف ههباش

 ىديرفلا سن امال ابار اديس كلا ةورحا سنار اص هانعم ةقيقح نبلط ذا سيبع



 د ويل ا ا

 - 909 2-0 ؤ90-

 ا ل

 - سنع

 كوبأ هّللو :ٍفسح ةطخ ىضر رح ىو « فسعب 1 رات

 2 رز انم

 ةدو ىب قلعأ نم تيِرَج

 ها
<ٍ 2 

 1 ىدنع 5 م َّك

 ىبكنأ الو بعل تب د

 6 بجوملاب ا

22 9 5 

 هسا ىلع ىنبي نم ءازج
 0 2 رج

 ةسنفكب وأ ليلآأ ءافو 0

 هع هن 0 ه يع ررهر

3 

 هكطرتغ ني الإ لاق

 مسج ىف نوبغملا ةقفصب

 ٍمسْفَت ىلع قل ُبجوُي ال

 < قذعبتو كيلا ىتما ىا ىنحّرستو كيلا حرساو ءلهال بسكي هذال حراخلل ىقزعبل
 00 ابلجو ابْلَج هبلجو 5 ىفلا تلح لاش نلطت ىأ

 هتقيقحو داقنا ىا بهما هل ٍنَلِجي نا يلط هيلهتساو بلجناو وه بلم رخآ عضوم

 ىأ فسخ ةطخب هنم ةولخ نعب بحاص اذ راص ىأ ارفان ناك نا نعب هتبك ىف لخد

 ى] نيك دطخ مر كول اوملا لاتمأ ىفو ناصقنلا قسشلو ةلزنم لا ىف ماعلا يرذ ةلصخ

 ىنعي صخت وأ َنَعَي نسح لعف نم بجعتلا سنع لاقيب ظفل !ذه كوبا هللو ةيندلاو ةيدرلاب

 ىلع ىيي نم ءازج بيلا لعفلا !ذه هنمردص ىذلا لجرلا اذه لثم قلخ ىلع ةردقلا هلل

 قلع نم لوقي ريقف اره ناو ريش اريخ نا هلمج اج هني رج ا ةنساقلاو ساسالا سلا ها

 اهلس اّدو يلق ىف سسا ناف ىّدو هيلع هل نينبو ىلقب اسا ٌدولا كلذ نلعج :ّدو ىلقب

 ىف ىنهمن نم ىأ ْنَم ىلإ عجرت هسا نم ءآهلاو هتشقغ هَّذو ٌشغ ناو هلثم هيلع هل نينب
 كدي سرغ نحأو كدي نيورغ انا ةغذلبلا

 كدي سارغا نحنو كدي سرغ انا نلقف لوعفم ىنعمب ذاعف ناك ترسك اذاو ردصملا ظفل ىلغ

 برشلا قفصلا هلقع ىف رساخلل قمحالا ىا هّدح ىف نوبغملا ةقفصب فرصنا ىا قثنا
 سنيلاب قيفصتلاو هعقفصو جيرلا هعقفص لاقي قيفصنلا كلذ .و توص هل عمتي ىذلا

 ةقفص نناح هني ىلع ىدي نبرض ىا اقفص ةعيبلاو عيبلاب هل ىقفص اهب تيوصتلا

 نقع ىهم مث عهبلا ضر نا عئابلا ني ىلع «ديب ىرتشملا برضي نأ برعلا دنع عيبلا

 موقلا قفاصتو ةرساخ ةقفسو ةحبار ةقفصو ءارشلل كتقفص ىحر لاقيو ةقفصلا عيبلا

 0 1 1 دولاب وعلو رمل ليزتت لا لا تملر قل الع

 ساسا ىف هسرغ 0 قئكتع نمو :ىكن هنبكك



 عر 3
 نم كل ؛ ىافتلا ىو الو ؛ تاداتع 2 0 ؛ قاساومب مكس الو

 ياحِل ٌبطَنْسَأ الو ؛ىابحأ الأ ؛ ىأبحب نحل الو ؛ قافوب 0

 هس 0

 نيش ضأ الو هدا شال :ىلخ كلما الو كادر

 0 ل اندحمل

 3 هنتر 1 هلا ال تو وتخصالأو 038 لأ .َنفحتو

 مع

 ا 95 52 2ع

 « قحرستو د رع 50 0 3

 مل

 هتنمراقو .ىلام ىف ىمفتل ةونبا ههلغَج اذا ةاساوم هساو لاقي قاساومب ١" قيوخر كندا
 رعش لاق هنآدل ملصيب اهيا ءاودلا فصونسي ل ٌبطنسي ىنالف لاقي ٌبطتسا هيف

 اهيوادُي ْنَم ْتَيْعَأ ةقايكل دلإ هل مط سبر اود هاد لكل

 متفب ةلخل ىرقف لصَي ىا ىلخ نسي  ٌياّبحا نم الا ىدرم ةجئاعم بلطا ال ديري

 0-3 ا قادس عرفا ”' ةقرشلا ىا ةلملا ىلا وعدت ةلاخل. لقملا قوبةسئاخلا ءانل

 قاعي راك | ماهفتسا !ذهو نيب دضلا نبذه نيب ىوسو كلذب ىعق كلذب ىتق ىذلا نم ىأ مكح نمو
 سيدك نم الاب بهزنلا نم لاقتملا ىواسي امك ىا ٍلاقتملا نزو ..نحا كلذب مك مل

 مهلوق نم لباقنت ىأا لاعذلا وذح لاعفلا ىف ىذاهتنو هيلع ساقيو هب نزوي ىذلا

 «هنوهسمنعب ىأ داما نوذاكي نلف ونب مهلوق نم وأ 1112 ل اذا هنو لنحو هني ل داح

 يبرشيب لعنلاب لعنلا وذح هتيزج رئاسلا لثملا نق لاعنلا وذح هلوق اماو ةيوسلا ىلع

 عنمو عفد اذا ةيافك فكي ىقكى م لوهجت كتم سفن وه قكنو اهتاواسمو ةافاكملا ىف

 دقعل وهو نغضلا ةلباقم ىا نغاضنلا هريغ ةنواعم نع اينغ ريصي ثيحب مظلا هنم

 تللعا نم ىلعتو ةيناث ةّرم هاقس ىا هلع ردصم وهو للعلا نم كّلعا ىنلعتو كلعا هلتم

 ةتضرمأ لثم ةلع هب تريص ِىأ هتللعا نم ىلعُت ليقو قر نأ لبق اهتردصا ىا لبالا

 نترك عنو اع ذآ كن نم كلقحا ىا كلقا ىنلقتستو كلقاو فقييعض وهو

 هنمو كادي نحرج اهّنب مهلوق نم كل بسنكا ىا حرتجا اليلق ءآر اذا هلقتسا
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5 7-0 
 ء/ ام 7

 ب وعرب
 ا و سنع

 ىلا كفو هبحاص هل لاقف ءمَقرَأل ىنَعَدَل ولو , ْمَقْنَأ الو

 َرْيَع «ينأ ال أ نك ؛ نما و١ سقانُيو «نينشلاب نصي امتا
- 
2 

 , فاصنإ 2 نم ”داشأ الو 000 اعلا مد الو يناومملا

 ,ىلامآ بيم نم !قاعأ الو ,خاوألا غشا نم ؛ جاو الو

 4 ا َلِهَج 3 : ىرادأ 5 80 مرص ني يلا الو

 ,ىداألا ٍضرَأ ىف 0 سرغأ الو ,ىداعلا « ىداعيا عد الو

 ام ميرلا نفل ملوق ةزه ءاغللا مدل مال نا ىلع لوم ايو نغأىف لب _ليقو وأو ىه ليق ءاقللا
 نكمو رار لاناةكرفلا لاكمكو مظعلا ىنع محلا تأغلو هنعك ىأ ءاقللا نم صولا هو نع

 عنس اهب ًَةبوقع هافاك ىا مقتنا ىعمب هنم مقن نموه مقنا سمير لفي اذ .انللا ريكس

 0 فخ ىو ليق كيو هءباعو هيلع ةركنا هانعف مقنو |اذكءيلعو هنم مقن اماو

 و فاكللا ىلا قيضأ م مث ماللا نف نح ليو اهلصا اهلصا ليقو بطاغلل فرح فاكلاو

 3 نا بجي هانعم برعلا لاثما نموه نينضلاب نضي اما رجزلا ليقو بعتلا

 رعش نيضتنر كاف اخابا تايم ىنم ءاككأب

 م نتي 0 قييف قر تقراماب م ل اَيَق

 ئلغا 5 ا 9 نعال ىأ ق 0 كا ريشعلا#
 عمج وه ىخارالا نحلل زواجو ربكتساو نا ىا انع نم قاعلا ةمالعلا ةهيبلاو مسيملاو كَ
 نيوخالا نكا ناك نه ىنم قئاشم خالاو ءانختا] لف هب نمي ئدلا دتولا ىقو ةيخا

 1 نيكسلا نبأ لاق ىرغوشل نع ةيخالاب دو نشم سرفلا نا ايكرخالاب قلعتمو دووضشم

 ةررع لتم هنم رهظيف ريج وأ ةيصع هيفو ضرألا ىف بلل ىم ةعطق افرط نفدي نأ ى

 جوازيل ىربردل هنبِل اًمئاو ةزههلا ءلصا ىلاما ةةيحات ةبادلا نيحا دقو ةبادلا هيلا لشي
 ل 0 00 ةالامم 3 را ”هيوقلاباق ا

 ىانتتةزتك ١ 0 ايالولا اهّيلع تلح ١ لاف اغا 37 ةلمعتسا مث بلل ىف
 ىا ىداعيا يلسلل ةزهلاو هب ىو اذا دهعلاب رفخ نم هلصأو سنسهعلا ضقن رافخذلا



 تع

 هس ن ع

 8 0 0-0 را دب :زاج رو ,راجل قد 0
 . مدلل يَعَرَج ولو ؛ممقل ُدوأو ؛طيدشتلا ىَدْنأ ولو ,طيلفل
 ىاكي دك نإو ءريِشَعْلل فأو «قيقّشلا ىلع ؛ قيفشلا 00

 :ليمجاب «لييتمدتا معو ,«ليزملل ٠ ؛ لير نقتل ريشلاب

 ؛ ىسيتر َلَحخ ىسيبنأ ٌلحأو ؛ ىريمأ دَإْوْنَم ؛ ىريمس لَو
 و هء

 اي نبأ لا دام كوأو تاتو ةياجك عدوأو

 27 نيح « 02 الو ,اَرجَألا 0 ا نم عَنْكَ , ءافللاب

 ةقشقس ذل هّنال طغت الو ردهت ةقانلاو ريده وهف اهيف نكي م ناف ةقشقملا ىف رده ريعبلا
 ىف ككراشي ىقلا وه ريمبلا هثداضل ىا هريقنلا .توصلانيدعلا كل (007

 لزانم لاحرلا هيف لؤن ئدلا' عضوملا ىعي«لاحرلا ق١ ليللا قف ترد
 هلح نم ريعيلا هليجب امل مها لحرلاو اهيف عضون ىلا لاح ىلا لاحرلا مهاب الحر نيب نيرفاسملا

 ىأ فاضملا فذح ىلع طيلخل لققح] هلوق ظيلخل لقحاو لمتلل نحت هب أطوبن امو هبتقو

 طيلدلو هرهظ ىلع هغفر: اذا ءىعلا لقحا نم  هيتاعا الو هنم نوح اع كظقاو اذا لع
 ريمالا ىف طيلتقلا طيلختلا . عجو نحاو وهو سلاجلا سيلكلو مدانملا مدنلا اكطلاخلا
 ءاملا هزتغ ىبن:هيلعا ىلاضقاو هيلا قاسخا تكا قا ليبكاب ليمزل)رهاو ا 5 اذا
 كلمازي ىذلا هنقيقحو قالطالا ىلع انهاه قيقرلا هب نيراو فيدرلا ليمزلاو هاطغ اذا
 قاحا .ىا.قراحم + ةلح اذا ء ىقلا .لمز نم ةلساو:لمحفلا ف كلداحب ىار سلا ل

 وهو قفرم عمج قفارملا ىتفارم ةيطعلا ىو ةفراع عمج فراوعلا ىفراوع ممفرعا نيذلا
 ىلاخل ىا ىلاسلا نع لاوسلا ىنعمب ردصم لاّستلا ىلاثست ىقانم ىا هب ناعتسي ام
 ءاغللا لميا لاق ليلغلاب كي ةدحب نيرا ءاغللاب ءاقولا نم كيران ةسلا 2 هل
 رعش  دشناو ضرالا هجو ىلع شامقلاو بارتلا لاعق ىلع متفلاب

 نيس هل دعنا لع ٍقيْظَيَ قيعفلاب انآ امو
 رمالاف :قيكتحلو كردلاب لاما نعادهو نفح داك 0 اذا هقح هآفل نم
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 و

 دل موكا كا قرح
 انأَطبَتساو « حاَمْحيلا نيل انّبطَتساو ,داتقألا انْيَسانَيو ,داتقلا
 هلا ؛ ٍساوُم حس وأ «سأ رح ني لهف ؛ حاقملا مولا

 هل هس اس ناس 0

 تيب ُكِلَمأ ال ةكليع اخآ ُتِيَسْمأ دقل ,ةَلْيَق نم ىَجَرْتسا
007 

 اناناس نب تيوُلو «هرقافمل تيواذ ماع نك ثراحل لاق ,ةَليَل

 وهف هانهظت ةتحع َق من ترابك اذل تلو :اًرانيطالل كروت وقف

 مظن 2 «لاحنا ريغ نم ؛لاخل ىف ٌُدِشْنُي ىوبناف ءاقَح كل

 هتوفس تارت قافآ باج 0 تقار ٌرَفصُأ هب مركأ

 هترسأ ىتغلا رس تكدوأ لق ل رشا 1 ةرودام

 هآر اذا هأطوتسا لاقي ذاتقالا اثيسانتو داتقلا اناطوتساو ءافعضلا الا اهلزني الو انناطوأ
 عج داققالاو كوش : هل رجت هو ةدانق عج .دانقلاو انيل كوشلا اندجو ىنعي نيل ىأ اّيطو

 مل نأ انرص تح انّياودو انلبا ىف ىعي لحرلا انغ دارملاو ريعبلا لحر بئشخ وهو دق
 رّدنقملا ىا حالا هلصأتسا ىا هحاتجا حاتجتلا _تاقوالا نم تقو ىف ةّيادانل نكي
 هتلبقاا نم ١ زميركت ىا مسوا يوما رهدورم "ين 1 كح
 هدا لاق رقذف يبحاص 0 جررتلو 'نورالا رشا ل ةليقو ةفوقلا نم ةليبق ىف

 ةدكسماوهةليعلاو ةلفغلاو ةوسقلا نم كب ذوعا.معلص لاقو ارقف ىا ةليع قفخ ناو ىلاعت
 هبابسأو رقفلا ةوجو رقافملا هرقافلا تمحرو تفغش ىا تيواف اهتوق ردق ىا ةليل نيب

 عج رقافملا ليقو ريكاذملاو مالملارقفلا عج ىف ىهو هرقافم ّنسو هزقافم ها ىنغا لاقي
 علك لضالاا ق ىفو تملا رقفلا ةهرقف جاتحا اذ و رق نم ىهم ردصم وهو رقفم

 ضّررعت ىا ىربناف زاجلا راعتسم نم اذهو ةرقف ةدحولاو رهظلا رقف لكش ىلع غاصت
 رفصا هب مركا هسفنل هاعدا اذا ةريغ رعم لفتتا لاقي لاقنا ريغ نم رعشلا ءامتنال
 ىضاملا كقعم ةانغمو لغفي لعفا نم رمالا ظفل هظفلو بّمتلا ظفل ظفللا اذهو بهذلاب ىا
 اذهو مرك اذ بهذلا راص ىا ٌبهذلا 0 ةريوتمو لعاقلا غلع لحد: 8نئاز' ءابلأو
 مركا نوديز ايو ورعب مركا ناديز ايو ورمب مدكا ديز اي لوقت رّيغتي ال ظفللا
 3 دارا ناد ءاهلا' نم لاخل كع.بطن رفصاو:اومركاو امركا' لوقن االو وزعي

 راركحذ نم عني ام ةعمبلاو ةمولعم ةيورم ىأ هترهشو هنعمب ةروتام تدعابت ىا



 3 مهرس د و
 نََكاَو عجم 5000 مطرلا 0 ,عيمملا راؤو , حاس

 9و عهد

 محو 1 ددحلا دكا | لأ 0 0 ع

 , يجرلا 7-1 5 نا عقلا رققلاو «عقوشلا رهّذلا ان

 0 ءايتحتلا !ةقفوددو ىو او ا اهتدتفاو
 نسا ع

 هب ءانب ال ىذلا رادلا نم ةحاسلا اما رعشلا نم عرقالا س أر درجتي ايكريكل نم تدّرجتو

 عباشلا آلا قجو ضرالا ف يهذ ىا عينملا راغرا ”جوسو تاحا كلا تكا
 0 مو لاملا نم ءىجرادلاو لزنملا ىف قدي |[ ىعي لزنملا عفتراو اجت ىا عبرملا ابنو
 اذا رادلا توقا لاقي ولكل ء ءاوقالا عمجلا ىوقاو لوخولا نع مهعنم“ ر رادلا نا نحاأ

 ماعطلا نم نطبلا ولخ وهو ىَوَقلا نم |ذخأ اههناكرفقلا اهو قلاو ءاوقلا نم هلصاو نلخ

 عجملا صقار سيككتلا قيرط ىلع ةرقلا نم وهف اديدم اعوج عاج اذا لجرلا ىوق لاقي
 ىّدعتي دقو عملا كاذ كيلع ٌسقَأ آلا _بيٌوذوبا لاق رارقلا مدع نع ةرابعوهو سثخ ىا
 ليطصالا وهو طبرم عمج ىه طبارملا تلكو شارفلا ىلغي .بارتلا وهو نصقلا نفك

 ىدوأو دوسسلاوهف هنايعنو هلام نيع مح ناف ناسنألل ام لثم ى ىقي 0 وه طباغلا

 مجر اذا لوو هيلا لآ لاقي رقعلا ىلا: ئىغلا ضءاتمجزا ىااانلاو  كلح ا قطا
 لاقي عقدملا رقفلاو ةعقولا هنمو مهب عقو اذ |١ لادقلا 3 موقلاب عقوأ 10 عقوملا رهدلل

 عقم رقفو رقفلا هعقداو رقفلا ةّدش نم بارتلا ىهو ءاعقدلاب قصل اذا عقداو لجرلا عقد

 لاقي لعنلا رهو ءادخ لجرلا ىف عجولا اندختا ىا ىجولا انيزتحا .عقومو مقوم ريققو

 ىنم دعا ىجولاو ةزقاحو هثخ نم سرفلاو ريعبلا ةيلعا ضو ام اصر 1-1-1
 اهلجراو اهيدياو اهغاسرا ىف لبالا نخب عجوو رَدَخ ىجولا ليقو هريغو ىروغلا نع ىف
 ىتمتح ' ىقعالا لاق جو وهو ىجو هنم لاقب كلاب هب ىتحلاب سيلو ىقملا نم هلجر ىف ناسنالا نخأيو.

 هلل ريعتسا مث قلل ىف ضرنعملا مظعلا ىجتلا انيذتغاو لحولا ىجولا ىقهب امكانُي وهل

 هذه ىلا انعجر وأ انرص ىنعي هب ىَّمس ردصم لصالا ىف وهو اهب صغي نأسنالا نال نزلو

 نم ةقركل ى'ىونلل ىوذل ' ةلئاهلا نُناوشلا قم رهدلا اني لحا ام ليجال ةلئاخل هلاك
 ءاحيلل لف هنمو رج وهف رسكلاب لجرلا ىوج هنم لوقت نزح وا قشع ىنم دجولا ةّدِه
 عضاوملا هذه انلعح أ ضفخنم ناكُم ىهو ةدهو عج داهولا داهولا اتطونساو وج ريغنم ا
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 هيلع قش هدد كلك ايلا راقت تذّبتف ءكعر ذإ

 00 0 كراب 00 ا سل

 0 دَج ادشَو ا ٌةَشناَف 0 را

2762 

 قفانملاك يجو كة 0 00 ىي هل امك

 نب ثرل نأ تّدحي 0 ناك نيبع وبا لاق زاهختسالا ىف اضيا برضي دقو هب افولاو

 كذا لف رسل لاق ترث نا كلذو مراد نب لشهن نب ردعل كلذ لاق ىدنكلا ورمع
 معيلع ر اغاف نهلا لها نم نان ىلع ةّلدق معن رثعلا لاق اهسمخ ىل ن نا ىلع ةهنغ ىلع

 كدثم تبهذف دعو ام رح زنا ترثل هل لاق فرصنا الف معو بلغو رفظف هموقب رفع

 لاخل نيعلا بانك ىو باعلا لاثلو بسلا سلا دعر ذأ 0 ُخو لاق اهب رفع هل ىقوو

 اذاف ةليضلا همياف قرب و | نعر هيف ناك اذاف كودعي مث رطام هنا كيلا لّيخي ًاشني مغ

 نلييخو ن نلاخا دقو هل ةّيبهتم ىا رطملل ةليخم ءامسلا لاقيو ةليخم م مسي م رطملا هنع بهذ

 فوسام رهغ ةرطام اهتلخ اهتيأر اذا ةلياخم ةباحو رطمج مو نماغا 0

 وهو متادلا رشقلا مارغلاو ركسلا لوا ةوقنلا مارغ ةوشن نزح اذ ذا هيلع نأ نم هيلع

 ىاتئتسا ىا مارتغا ىانتٌئا ءانلإ ةعرتب لكر ةتكمو نلقلل فوعملا بالو باذعلا

 ىلع لاملا ءاطعاو ررضلاو ةقشملا ةمارغلاو هسفن ىلع ةمارغلا باجيا وه مارتغالاو لابقتساو

 ارانيد هيطعي نا همالك ةحذلم ةياغ نم طاشن هل رهظف هحلقساو همالك عمب هنأ نيري هركلا

 وفو قذملا نم لعافم وه قذامملا قذامم ةجاح كل له ىا كل له بهذلا مذيل رخآ

 قوذميو قيذم ىجلو عل 0 بار ةنلأ قدمو هق نم 1 ىنيللا قدم لاقي جزم لا

 اهجوز نا ىنعت برعلا ىنم ةارما هلاق ريخ ةقذمو !نه لثملا هنمو ةق نمو اقذم ىناقسو

 دادولا قدمت نالف اولاف 5 0 اهجوز تحن اهنيك ىنمريخ ىنبللا مدع عم ىاثلا

 ني قامو قذامم وهو اقاذم دادولا هقذامو قوذمم هّدوو دولا قوذمم وهو هفصيب ٌ اذا

 هسبلليف ايلح لعج نأ وهو نييزتلا رخالاو قشاعلا نول وهو ةرفصلا اهدحا نافصو بهذلل



 هما ل ل

 هنّرغ مانألا ىلا تّيَبحو هنئرطخ ىاسملا جب تاتو
 هت هوك 0 لوصُي هب هوست ل ئه اما

 هفيضيو ةراضن !ذيحاي هدرتع تن تَتاوَت وأ تناغت نإو

 ءتردإ ا هب ريآ مخ هُئّوصنو 0 اَذّبَحو

 هترك هتمزرف مش شيّجو كد ما 0 نوقمو 71

 هقَرظف هتعدبأ 0 قحو هَقرَسَم تقص ىتح 5كلقنأ

 هتر دق ل تل قتلا الول

 لاخ تو ءَدَعَو ام رخ رجا لافو ::ةضنأ ام تقي 5 طسناو

 هترقن هرمهتو هباهذ ىا هترطخ ةريزغ ريغ ةلوعفم ىعمب ةلعفو ةريغ وا نيص

 ظرفلا راغيدلا نأ انها داون هثالو ىرويغلا نهناسفتع كيش اهقحلاو ضعها )0
 منسف اهنم ةرغوجو ءلصأ ناكوا مهبولق نم كوبسم هناك هيلا مهليمو ها هايآ سانلا ةر

 00 1/7 ىبصو انه نا نال هب لوصيب هلوق وهو ةلمكل نم هلبق امب قّلعتم وه تنأو كر هايا
 0 ني اذ نيح هلصأ 5 هبراقاو ةدالوا ىنعي هترقع طرشلل ال 0

 نيز |ذيح نلق اذاف معن ىعم هانعم راص بيكرتلا دعب نحلو اذه ىاعمب هلعاف

 ةانغملا هتانغم هتوأرطو هتصالخ ىأ هترضنو ةراضن دنيز لجرلا معن نلق كناكف

 ءاقكام قك قل: نلف ةانغمو, نلف ىتفمو. نذل ءانغ م نالج ىقا لاتبا تاقا
 وهو نماقتساو تن عا كما هرصنيو قداضملا ىف ناسنالا نع بوني هنأ ديري

 ماقلا عبتي نق بابتلا نال بلطلل هيف نيسلاو كالهلاو نارستل وهو بابتلا نم لاعفتسا [,
 ةليل رمقلا ملا ردبلا هتروب هتلزنا مث ردبو ٌةّصقن اَنَدٌرمأ متاذا ءلوق ىلا ىرت الا
 نع هتلزنا رانيدلا هبلط ىف نتعب اذاف هتعفرو هنسح ىف ردبلا هبشي اصنت هب ديرب لائمكل

 ىنعي ىقخاو رهظا ىا دادضالا نم وه رسأ مثرد فقيالا رقع ةروبلاو هيكل هنبذرم

 هفضغو هنّنح نكسي يهذزنلا ىيطعاس 6 هيبلع بضغ 0 اس ينهزنلا بحاص لاق اذ

 بحاصب لوصب مكاح لثم ظيغلا سيدش نابضغ نم مكلوقي هبضغو هتّدح ىا هترش مه
 مكر: هندس نكسر هيوح لازاز ارسمي ميلا#ةعووراشرلالا فر اذا تاج 3 ١

 ويسا,ةفض منا لدرلا لق ةحريفع..ىا ةكرسإ لمار دانيال لع. مفرلا لك 37

 دعولا زاجنا ىف برضي لثم دعو ام رح زجنا ٌأدتبملا ربخ هنا ىلع عفرلا لحم ىف هذقناو
5 



 كلا 0

 نبا تنك نإ ل ل ؛كيشوب تفرع حق هل

 00 ل ا تبيح 1

 0 َتْيَعدآ فيكف تقف .ةاخزو د يصل عم سيق

 أ

 جَّرفلا باب َعّرقال نككلو ٍجحَّرَعلا ف هب ال تلاع

 حرق ند ىف كلسم كلساو نراغ ىلع ىلْبَح لبَح قلو
 و

 جرح نم جّوعأ ىلع سيل اور خعأ تلق غل ىنمال ناف

 2 هدا 00
 ةيطايمدلا ةعبازلا ةماقملا

 :طايمو طايه ماء ؛طايمد ىلا تْنَعظ لاق مامم نب ثرادلل رّبخأ

 عقوم عقو ىام ىماملا لعفلا نا معا تيك هنبببز نو كمالك نسحب ىا كيهوي ةءاطعو

 ماركاب نيّيت ىريرخل لوق هي هيلعو ءافلا نم هيف نب ذلف ءاعئلا ىنعم هب نيرا: مث ءازإل

 ءاحرلاو ١١ ةاّكيسشلا جرلا عزعزلا ءاخرو عزعز عم ىنعمب واولا نأ ىلع بصنلاب وه تداوتلو

 هذه ىف عقي ذلو لزهب ال كلتم ىا لزه نم كلتم امو ايش كرحت ال ىتلا ةنّيللا يرلا

 قىععي نيرانيدلا نخا ننع ههجو ىف رهظ ىذلا هحرفو هنّرسم ىا هرشب ٌرستساف ةصيقنلا

 ىلع ىلبح قلاو ههجو نع حرفلاو ةشاقبلا رثا لازو بضغلا نم ههجو ٌدوسأ ىاح بضغ

 ءىقلا ةيلخت ىف نابرضي نلتم كبراغ ىلع كلبح لوقو هبراغ ىلع هلبح قتلا ملوق قيراغ

 كرتي الو اهبراغ ىلع اهليدج اوقلا عرلل اهلاسرا اودارا اذا ةقانلا نا هلصا هنع نيلا ضغتو

 لسرا نم كولسك اكواس كلسا ىاأ جرم نق نم كلسم كلساو ىرلا نم اهعنهف اطقاس

 ف ءاشت اهك نوكتتو ءاشت ثيح ىقتنهه هسفن

 ةعبارلا ةماقملا حش

 طاهماو درولا» فب قوسلا طايهلا: ءارغلا لاق تاهذو ّييو بارطضام اع ىا طايمو. طايع: ماع



 كا

 قراس بمب عّطقت مل مالو

 قراط ىم لِخاب رام الو

 قسئئار دوسح ىم ةيعتسا الو

 يباصُملا ف كنع ىِنعي سيل نأ

 قلاح نب ةفذقُي نمي اَضاو
 ٍقِداََصلا قم لوف ا كا

 كس ن نه

 قساعلا لطم لوطمملا اكن الو
 تب

 قيالشل ىم هيف ام رسدتنو

 يتيال ٌررِفَرَف أذإ الإ

 2 0 هاحان اذإ هس

 رامبل --- كنا ملا لاقف ةلوول ام هل ُتلقفا 0 22 ن

 مام نب كرا لاق .هادتو ياللا حمو ؛هاَحْغَم ني اع

 نعطلا سب ماز ىا قفار . نميقنا ىلا ّرامتا - هتفاطلو هلا نيزيو نسكو قوعحلا
 اصع الو وهو اهيدقاو منلا رثكا ىف :دجا م تيب ب سنلا ضعب ىف هولتي ثيبلا |ذهو

 لاقي. هييطا ام اهانضمو باعا ةيلك ىءاهاو. نيركانملا سعر هتطار ١ راك لك
 ىا قلاح نم ىوف لاقي عفترملا ليل قلاكل قلاح نم ءىقلا بيط نم بّعتلا ىف كلذ

 قماولا ىوبن ةقلحلاكرادو عفترا اذا رئاطلا قلح نموه ليق كله ىنعي لفس ىلا ٌولع نم
 ّىَأر ال لوقيف قشاعلل قوشعملا ةيعاوط كعيطا ناب رانيدلا هيلا سوسو اذا نمل اهاو ىأ
 نيب ىرجحي طرقلا ظفح ىف برضي برعلا لاثما نم !ذه كلما طرشلاو قرافف كلصول

 ىنعملاو مطوره دنع نونموملا هلثمو كلملا نم لعفا كلماو كل مما كيلع هّمامتر ناوخالا
 ةمتافب ىإ قاتملاب , هنأكف امزركت طرشلا ةرئاد نم جورخل منكي ال اوطراشت اذا غنا
 نا تبلغ ز انشا هنال انهاه اهتتخا مث ةولصلا ىف اهتءارقب ىثي هنذل ىكاثملاب نيعب بانكلا

 امر انهيلع سراركم نيللاغلا تر هل نمت ازقا لاق ةئاكم را لاس ل1
 رعش ١ ليمج مالغ ىف قيهر نبا لاق امك

 نيو بطول ةزردكم ّتقلاو ةماقلا ٌلدتعم

 درولا نم دل فرع ام هّدخ ىلع رولا عضوول
 نيس رودس لح ازقأ دما لع دعت, ىذللا لك

 ىتبحتملا عد ىآ ءادنوا ىداتلا حوصو " هقيلق |ذإ ءانالا.تافك نم وهو اعجإو ىا اذكتلإ



 و

 أ

 خس
 دبا وعو دل و

 لامعإ انل َّنَعف ءتكملا لطُت لو ؛َتَبَللا انسّدتخا هالَهْنَم
 نام 0

 1 لإ انيس ,باهالا ةّيفادم ,بابشلا ذيتق َلْيَل ف ' «باكرلا

 .ىرسلا انلم ني ,هباضخ يلا َتَلَسو ,تدابش ليلا اضن
 نسا لتس 9 مّ ع نو

 .انيضلا ةلقعم ءابوسلا ةلضخ م انفدانص «ىركا كك انو

 ,طيلتلل اهَّلَح ايف ”ندردقلا (طغو #نسيعلا احانُم اهاريَكف
 ٌلوَقَي ءلاجرلا نم اَنيَص ٌتْعِمَس ؛ظيطعلاو طيطألا اهب أَّدَهو
 تبللا انسلتخا ءاجوه ةأرماو جوها لجر لوقت لوط عم قمح لسالا ىف وهو جوهلا
 اهذخاو قونلا بوكر ىا باكرلا لامعا ةماقالا ثبللاو ةعرسب د ةعرسب ءىقلا نخا سذلتعخالا
 نذل اهيف ريق ال ءادوس ةليوط اهنا داراو نسلا ةريغص ىأ بابتلا ةيتق ريسلا ىف لعلاب
 ةمفاسغ ا رهشلا لو | ةليللاو ةينفلاك ىهو رهشلا لذا اهنا ديري وا دوسا بابشلا رعش
 وغو فادغالا هنمو دوسألا ليوطلا 0 فادغلا ىلا نيسن ةيهظم ىا ةيفادغ باهالا

 اهلالخ عفر ةيناغ ٌبرلف, ..ضرغتو عانلا قود ىفدغت نإ
 هنأل ظيقلا بارغ وهو فادغلا فنادغلا نم. نوكي ن ا لمحو هل اوىس ا اذا ليللا قندغأ هخمو

 بابشلاو عزن ىأ اضن هبابش ليللا اضن .نلكل باهالاو نيحانإل ٌرفأو دوسأ امتك نورك
 ءاضاو رفسا هنأ هانعمو مدل ظفلو ماقللا قنشح_ ىا ةباضخ جصلا تلسو ءىتت لك لوا

 ,عرّبع ثيح ةراعتسالا تر دقو اهدي نع اهباضخ ميم“ نأ وهو ةأرملا تلس نم راعتسم
 1 اذا لضخم وهف ءىقتلا نيلسخأا لاقي كام ىا ايرلا ةلضخم باصحلاب مالظلا
 اهناصغا نترثكح اذا الالمضخأ ةرهقلا فنلاضكاو لتبأ ىأ لضوضخاو الداض د كداضخ | ليفختأو
 نع اهنوكسل ةيخ ةيخارلا بوبهلا ةلدتعملا عرلا سوت ميرلا ةنيل ىا ابصلا ةلثعم اهقارواو
 هيف ةغل اوسرعأو ةحارتسالل ليللا رخا ىف لوزنلا سيرعتلا سيرعتلل لادتعالاب عزعزلا

 )0000 ٠ دير ]اعلا ليفو زواسصلاو طلاضلا رع طيلقلا .٠ سرغتو نيم حتولاو هلباذ
 اهب |دهو ةطلُخ اههنيبو ةراطلخ مهو هكيرش ىأ مغلاو ةراهتلا ىف هطيلخ وش ( لاقي عمشلو
 ال هنمو لامحالا لقت نم اهنينح لبالا طظيطاو لحرلا ضيقن توص طيطالا طيطغلار طيطالا

 رعش ىقعالا لاق لبالا نّطا ام كيتا

 ليإلا ِتّلَأ ام اهرْئاَس تسلر انين تحت نم اًيهنُم تنل
 طر ةفاكح م ركثلا طيطغ طغي ”"سيقلاا ىرما لاق«قوتكلاو يانلا ريع طيطغلاو
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 1 0 ٌبَحتأ هاحإلا ةولوم ديا ا ديمو 0

 :هاوتسالا .ق.طسملا ٠ نان اويل 0 :قافرشلا ل قيوافأ م
 وضينسلت كلذ 7-0 انكو ,ءاوضألا محلا قف ة>حاولا سبل اكو

 ناس

 اندرو وأ ,ًالوْمَم انْلَرَت اذاو :ءاجوه كف الإ لحد الو ,ءاصلا

 انايهلا نيعلا تافك ىو رايذالا طابملاو لابقألا طابهلا قايخلا لاقوة روسلا فا
 لعف ىتح ىرخاإ طيمبو ةّرم طيهب لاز امو طايملاو طايهلا مثنيب لاز ام ملوق نم طابملاو

 ىذلا وه قومرملا ءاخرلا قومرم _دعابتلا طايملابو وندلا طايهلاب اودارا ممثا !ذكو ذك
 هقمو نم بوبحتم ىأ قوموم ءاخالا قوموم ريش را ءاحرلاو هيلا رظني ىا هيلا قمري

 عبرم بوث وهو ضو فّرطم عج ىراطملا ءارتلا فراطم ةّيحلا ءاختالاو هيحا اذا ةقم هقمح

 :رظنا ىإ ىلفجاو . نايفغ ةييفرط ىف لعج ىأ فرطأ نمرذحا ةثاكناكع لا
 ىنذلخ اويناج ىا ق ل 1 اوقش هجولا وهو فرعم عج فراعم لا ءارسلا فراعم

 لسالا ال متعامج 0 هانعم نيبعوبا لاق نيماسملا اصع نالف قش ملوق نم ةوقرافو
 م) نقشنا اذاف اعيجج نوكت ىتح اصع عدت ال اهنال كلذو ىذلتئالاو عاقجالا اصعلا ىف

 لسا مدع لاكي ماع زد الص ملاح ن ملسللا ةعامج اصعلا ليلخل لاقو اصع عدت

 !نه نخاف اههعم ىتلا اصعلا نقش قيرطلا اههقرف اذاف ةقفر ىف نانوكي نكي دال نأ ا|ذه

 قيبوافألا قافولا قييوافأ ةقرف لك ىف ذلتم اصعلا قش لعج قح رثك مت اهفصن اذو اهفصن

 قصي ىتعالا لاق نيةبلكل نيب عقي ىذلا ىنبللا و ةقيف عج قيف ا

 دراكتس ةرعج

 اعِضَر ول سفنلا قش َعضرُتل تءاج ثعهجآ اهعرص ىف ٌةفيف اذا ىتح
 ىا ىف ءاوعسا لك ىلع عقي وهو طشملا نانساب لثملا برضن برعلا نأ طشملا نانساح

 اودارا ناو ةيفاعلاب نولضافتي اصناو طشملا ناتساك ساتلا معلص ىنلا لاق ناك لاح

 ءابفلا ريسن سايق ريغ ىلع ءاوس عج ةيساوسو زامحل ٍرانساك ةيساوس اولاق ٌرقلا ىف ءاوتسالا
 ثلل ىف مملوق هنمو ريسلا نم عون اغلا نذل ام لا لقشاو اسولج نعق باب نموه

 كاف اهتعرسل اًجوه اهب ناك ةعيرسلا ةقانلا ءاجوهلا ا لك اهلا اهنلا لاجتسالاو

 نم اهتّدشل تويبلا لمح ىلا ىفو ءاجوهلا جرلاب نهّيش ضرالا نم مءانملا عضاوم دهعتت



 ]ل مرن د

 ٍرْئاَحْدلا َرْياَخَأ اب لاقف لَرَف هيِشَم ىفو ؛ ُلَمَن هيلع ٌصْخَت
 ىلا اورظناو ءاّحابطصا اوُنعْنَأو ءاًحابَص اوُمِع ُياشَعلا َرْياشَيو
 راقَمو ( ىّرشو راقعو هع ةكجو :ىّذَتو يدت اذا ناك

 000 « بورشلأ ب ٌبورحو ؛بوطشل ٌبوطُق هب لاز اف « ىّرشو

 ِتَعَرَقَو ؛ُةَحاَرلا ِتَرِْفَص ىنح ؛دوسلا ِبَوّنلا ٌبايتناو ,دوستلل

 دانسا عج نيناسالاو ةفرطلاب ءاج فرطاو فيرطلا ديدجلل ثيددلل وهو ةفرط عمج فرطلا
 ةّيقبل ليق هنمو قلخل بوثلا لمدلا لمن ابيرغ اثيدح اّنم لك ىوري ىنعي ةياورلا وهو
 لزقي لزق هنم لاقي جرعلا ابار نم لوعلا لرش ١١ لافإ عمجلو لمس رّيبلا ىف ءاملا

 اك ىنح ىلع ريخ فيفخت ريخ عج رايخا عمج رثاخأ نوكيي نا لقحي رئاخدلا رثاخا

 كلا نانا ةلاعسلا قورتللا هلا لما ءاثب ليتفقتلل ىذلا ريخ مج نوكي ناو ليعاقا
 ل اهل نإ لإ لانج لف ليفنتلل 2 هلار ريثلل طفلا نال ااه قعلاو زيخل نم 'ليسقتلا
 1 ١ دا رد رداخ3 عع لعريميل ئاحاب هع نا"هنكمل انفاه هلعتسا كلو لعقا
 ةراشبلا نوكت نا لقحو ليمج ىا ريشب لجر لاقي لامجل وهو ةراشب عمج رئاشبلا

 ةبارق مهنيب ىذلا موقلا ىهو ةريشع عج رئاشعلاو ةرشبلا ىف ةرثا رهظي ىذلا جرفلا
 نيذلا منا ىنعي اهحرفو براقالا لامج رئاشعلا رئاشب ىنعمو ةّيسنج ةرشاعمو
 ءاعولا ةانعمو رما ظفل ظفللا |اذغ احابص اومحع محب نوحرفيو مكب نورففي

 معني معن نم رما ود مهضعب لاقف اومع هلوق ىف اوفلتخاو حابصلا ىف مكشيع باط ىنعي
 لاقو مْمِع ىتبف لصولا ةزهه اهعبتو هنون تفذحو معنا ةرماو شيعلا بّيَط راص اذا
 ىلع ٍلْمُح كَلَط امع سشناو ىعنا اهل ىلق اذا اًمعو اهمعا رادلا تمعر نم وه معضعب

 موقلا سلجم ىدنلا ّيدن اذ . حابصلا تقو ىف برقلا حابطسالا احابطصا اهسآو ىأنلا
 وهو نجولا ةدجل ىَّدجو ةدجو ئدنب سيلف اوقّرفت ناو هيف اوماد ام مهت ٌنعتمو
 ةدفجكل هو ةارقم عج وه راقمو اًدِج يي ل ند ىدجلو قىغلا

 اذ نال ينعي ضوخل ىه ةارقملا ليقو فيضلا هيف ىَرقُي ءآنا لكوهو ىزقم عجوا د
 ضو ىَقب ءاينغالل نوكي ءايمالا هذه لثم ناف ةعساو ضايح اهيف ضاراو.د

 نوبعلا وفو ودصم بولقلا بولطتل بولتق ٠ .حمبل ارقلا ينعم ناف هاما نجل لآ هنال ةارقم
 ةبتان عج بونلاو ىرخا دعب رم نخالا وه بايتنالا بونلا بايتناو ءجولا حولك ىأ
 ارامل لل كاش فلج في م ويرلا غرقت هنمو كتلك ى ا حاشلا تعرقو"ا :ةلزانلا قو



 ا ساّنلاب رهذلاو بمس ٍبِياوَشلا ٌعََو

 بلخ وهف هِقرَب م ضيمجب قّثت الف

 نانا يراشطلا كب را اذا ريصأو
 00 5 2> سة امر

 كل ا 0 تارا يمس 2
 ؛ دعم َبولعلا ابحعّتسمو ءهعضوم انترافم ضهَن مث
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 2يليفلا هنلاغلا ةماكلإ

 يف بحي 2 /نان ىل اكاذخلاو .ىدطك لاف“ رواتك نبا ثراخل 217
 3 هس

 نع انيبف «دانع ران تكد الو «داز حدق ابك الو «دانم
 باس 6 ع ماسلا وزع حد ع 27 27
 انب ففقو دأ ,>يناسالا فرط كر اوقكو ,>حيشانالا فارطا تداَحَم

 اهنم مهبلقي لب ةدحاو ةلاح ىلع مهكرتي ال ىا بلق سانلاب رهدلاو اهتلّبق وا اهتم
 ةوارض ىرضف ديملاب ءارضا لاقي هبلك ستاصلا ىئرضا نم راعتسم وف ىرضاأ ىرخا ىلا
 ق نيلاعلا يبلاو .ةيرضعلا كلذكو هب:ءارغا اذا" اصيلا"هب ةارضاو دّوعتفا هباةدوعا ىأ
 مهلوق نم هلصاو ةوادعلاب هيلع اوعقجا اذا بأ هيلع مهو اوبلاتف مهبلا لاقي عمجلل لصالا
 ءهليمو هعم ةوغص أ نلف ع هبلإ نذلق

 ةتلاتلا ةماقملا حرش

 نييخ باكا نم امور لكاس ريقق نيلملا كلذ قارصي رمل ئاا دانه هيف نك
 نم حادنقالا دنع لثاس ننز نلص الو هانعم دانز حدق ابكلو امورحت راص اذأ ةبيخ
 اذاو رانلا جرخت مل هانعم ابكل يق اذاف نزلا نم رانلا جرخت م اذا اوُبَك وبكي ابك
 اتابثا ريصبب ىنلا ىلع لخد اذا ىقنلا نال رانلا جرخ هانعم بكي |و ابكتالو ابكام ليف
 نيناسالا فرط ةثودحالا لثم نشقني ام ىهو ةدوشنا عمج نيفانالا ديهانالا فارطا
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 تهت منو مما

 رصتلل ِمداَتلا َناَتب ضعت ٍدوس للح ىف نيبلا دج موي تليقاو //787-رشاثر كو 31 2 ر ترا |( 7 هدر م 22م0 ه مره 8 0 0
 7 رن ات مص رم هر و رع هر كه ار 1 أ

 اولحآو .هتميد اورزغتساو ؛هتجق موقلا ىستسا خينيخ 0 هه ساق ع 20 اع
1 

 تيار املف :ةياكشل هذهب ربخملا لاق , هدرشق اردكو ,هترشع 00 9

 ,هاهّيوت ىزيطتق تشعما ,هقولَج قلأتو ,هتوذج َبِهَلَت
 َرََأ دقو «ٌئيورَسلا اَنْكَش وه اذإف ,همسيم ىف قرطلا تحّرَسو

 هدي مالتسأ ترحَتبأو ”ةدروم ىسفن تانهف : جبوجّدلا ليل ١ك نام د نا 2 5 20 ناد و عصر

 2 ؛« كتفرعم تلهج ىنح ؛كتفص لاح ىذلا ام هل تلو 0-4-5 0ن -ع

 هرما ىف رّمقملا ىا رصقل مدانلا نانب ضعت قارفلا ققحم ىا نيبلا دج موي قيرط
 قيضوهو رطعلاك ةهبشم ةفص رصلقلو قارفلا ةلش نم عادولا موي اهعباصأ ضعت ىاعي
 ىاامهلقا اههجو نسح ىلع اهرعش داوس ىا عيص ىلع ليل حالف مالكلاو ردصلا
  ىق لك ىعا .ىا ٌمضلاب ةّلقلا :نموهو عفر اذا لقتساو لقاو. لق لاقي امهعفرو امثل
 اهعباصا رردلاكى تلا اهنانساب نضع ىا رردلاب رولبلا تسرضو اهدق ىاعي نصغ
 نم ناف جيرفتلا نع ةرابع نوكي نأ لقحف ءاسكلاو ةعلخل هايا مهتاطعا نع ةرايع وه هترشق اولجو ٠ هترشاعم اونسحا ىا هترشع اولمجاو سارضالا عضاوم اهيف نايف رولبلاب ةهيشم ا
 ىلاعت هلوق هنمو رانلا نم ةعطقلا ةوزكل هترذج بهلت ءهترشب ىلع حرفلا رثا رهظي حرف
 نضرُع ىا اهالتجاف ةولج نسحا اهجوز ىلع ةنالف يلج لاقيو قربو ًالألت اذا قلئّتاو قربلا قلت لاقي هلامجو هتتيز روهظو هلاح نسح ىأ هتولج قلاتو رانلا نم ةوذجوا
 لاقيف رسكلاب اهتولج ام لاقي اهاطعا ىا افيصو اهجوز اهذاجو ةولحي اهيلا رظنف هيلع
 ا ةراندعب لعج رتثا ةمالعلا اود دولا 'ثلطت لالا 'ىإ مثوتلا ةعوت ىف“ '.!ذكوراذك
 كفا لجرلا هب فرعي ىذلا هنال ميولا نم لعفم هجولا انه مميملا هعضيم' فرعتلا
 ملظم ا وه ٌىجوجدلا ليللاو ةحترملا ةراعتسالا باب نم وهو هسار باش ىا ىجوجدلا هليل
 لاقي فعاضم هنال ىجدلا ظفل ىنم انه سيلو جوبكيد ليلو جرجدتو ليللا جدجد لاقب
 هديب مالتسا اهب ىطغت هناك هّيكشب جدت دقو ٌجدم سرافو نيغت اذا ءامنلا نجد
 اذا اهدي تمانسا ليقف اهريغ ىف لعتسا مث هلصا انه ربح ىو ةهَسلا عمم مالتسالا



 كا
 ؛ناحتمالا كنع ”نامرلا»> رَبغاهف ليق 0 ,كشلا ءآدر

 رابتخإلل قديِبَح تضع دق 0 اهو نايك ٌلَجَرلا موكت

 لاقو « رضح 0 دا (ردَتياف ,رابتعإلا ىلع ىتبيقح ٌتضَرعو

 ناف ,هلاقمب هجرت تعنلالو ,هلاونم ىلع حليل امْيَب ُفرْعأ

 رعش ةسنار «بولسألا اذه ىلع مظناق «بولقلا تالتجا َترثأ

 دربلاب باّدعلا ىلع تضعو ذوو تقصف سجرت ىم 1 تراماف

 مظن هس وأ ِرَصَبلا ملكا نُكَي مف
 مر 1-2

 4 ردك تلم قمت اج ىناقلا دي تثراز م يح اهتلاَس

 م ع تا رك انس ىتغ اقنش تحب د

 مهسانتتسا سك اهف ,هَتَهاْرَمِب اوفرتعاو ,هّيقادّبل نورضاخل راخ
 الا مطل ىلا ,هماركحإ بعش ىلا مهيابصناو ؛دمالكب
 مطظن ةةدكناو 2 نيَنيَب مكتودو لاق ا

 ىبيقح قعضلا ءىثلا ىا ةليعف نزو ىلع ةّديبكل ىئيبخ ةيوار لّيق نم فيعشلا
 نيغ قم ٌراٌللاك امد ىلزناق كيبلأ| ىقم ترطماد ,.ةقلخ نب كارلا هلغك ءاعو لل
 نشا نول يوضع عيسا لف دربلاب ىلا ناتمالاب,تشعو درراك امدح تليف نس 5
 اهدحا نيّيف اهنم نبلط نيتيبلا ىنعم اهتلاس بيرغلاب قا ىأ .برغاو باثعلاك
 ا و ل نأ فذ ذاتلاو اههجو قشح

 اهعقربوضن ميرلا ب ّيط متاع مف نم نم اموظنم امالكن طقساو اههجو نسحرتس رمحا

 توكضت ةنمو نيرغلا نع . لل توضنو ىذع بوثلا توضن لاقي هعلخو بوثلا عزن وضنلا
 ليللا لوا ىف اهترمحو سهقلا ءوض ةّيقب قفشلا اقفش ءهتللس اذا هتيضتناو هدمغ نم قيسلا
 فالق بم 0 طقاس لاك نطقسا ىا نطقاسو رمحا اعقرب ىنعي ةقعلا بيرق ىلا
 ىلع نحالك نم طقس ىا ثيدحل انالف نالف طقاسو هطاقسا عبات وأ هطقسا اذا اطاقسو

 رشبارا ىأرإ شاول ةيخاملا تدك كن اذا رحآلا تسنيو هحاولا تدب .نإب ركل
 لك ىف لعتسا ىتح ءلاعتسا رثكهنا الا ليل ىف قيرط لصالا ىق بعشلا هماركأ بعق ىلا



 ا
 ١ بَبَح نعو علط نعو جاقأ نعو دوب 5 بطَو ٍك 0

 ةمسو ؛هالقت نم ةداعتسأو ؛ةالحتساو َرَصَح نم ةداجت ف

 لل 00008 500 هما ف 05 - هر : 2
 قمل هللا ملأ لاقف ءَتْيَم ما هلياف ىت لهو ءتي لا اذه نت

 احس ١009 02 9 © نفي

 موق اب ٌمَنِإ «َعَممَسُي نب قيقح ٌقّدَصلو ؛ ؛َعَمْتُي نأ قَحَ

 مورو د ناكل هما ل

 50 ندع فراش 2

 ؛ مصو دس ل ديلا 15 نارك ,مراكبتسا ى م

 لوقلا ًةاسأو «ضيرقلا 0 اب لاق 00 ع َنطلا ضعب ن د اًرَهف

 عدصت قحل كيو ,كب هدرا طل رمال دش نيا

 ["' لكعاف وه كيفان ايام ةقرو اهب اهتافص ىلا راشاو بنشلا وه !ذه لاقو ناّمرلا ةّبح نخاف 0 70

 نموعغو كلا ىف هاف تفي ىأ نفي رتعي هريغب باعالا نع كاهني هنأ ىنعم او ىهني ىهن نم 2 و

 نكي رخل اك رط ىا بطر ولون نع ٠ :هثم:لعتل :هتعتف اذا ,نيرغلا: مه ثررق لاقي ولا 246
 اذاو تسلس هيبلع ممادو ارهلا هباسا اذاف ىضايب ٌجوطسو ةبوطر كاذذلٌلولا ىفو هفادسا

 1 ىنم الا ىلع وفطي اموفو تابلل تلم ببح نعو 5 ندنيخ 0

 ىذح نيب عمج وهو هدا نبا هلصا ها مث هبتنكي نا بلط ىا هالقسأ ريراوقلا اهناك
 رك ىل م زال سا ميا ىأ فوذحت «ربخو ا أ مبأو لصو وأ عطق هتزههو نونلا

 انزوو فاعم دا نم ةيسنلاك ء .ازتعالا نم ةوزعلا هنوزعب كهسفن ىاعيب مكت حم ىا كا

 ةوعولا نيب عد نذلف لاقي م اعطلا ىف مفلاب ةوعدلاو بسنلا ىف رسكلاب ةوعدلا هتوعد

 2 أ سمه ام ليف ام, سنجوتف "1 مالكر تكا اذه ةسيجع وبأ لاق نالف ىنب ةوعد اندهشو

 رد لاك هعفب اذا ةرصلا نجوت لاقي مهلابب رات اص سيحاو مهماعرأ ىف, عفو اه. ملحق

 سجون لاقي قل توصلا وهو سجولا نم هلصاو اهكياتس نم رك سجوت اَذِإ ةمرلا

 ىلعوا بيسملا ماقم ببسلل ةماقا ماللا نود انه سّجحوت ىّدع امناو هل عّبشف هب شح اذا اول

 نم رعشلا ىا ضيرقلا ةارر رطخو عقو سهو هتيدعن ىّدعف مع ىنعم سجون نم هنا
 ./6/ نق ولع ضيرملا لوقلاو بيبطلا وهو مالا عج ةاسالا ضيرملا لوقلا ةاّساو ةاسأو عطق اذا ضرق

 . ل
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 ,نيبِرعَمْملاو مهنم نينطاقلا قتلمو :قيبتاتلا طوس

 َسّلَجو «سالثل ىلع ْمَسِف ؛ةَّنَر ةّئيَفو ؛ةَّنَك ةّيل وذ َلَكَدَف
 بيفكتو ,؛هباطو ىف ام 6-7 5 7سانلا تاير ف

 ” 635 ىذا تاقكان اه يلج نين نبا طف و نيرضاحلل
 دلس يل سس لح

 ترثع له لاقف ؛ةداجاإلاب هل دوهشملا :ةدابع 5 ناومد لاقف ,هيف

 رعش ؛ هأوق ْمَعَن لاقف ,هّتكلدَتسا عيد ىلع هنن اهف

 اهلإإم 4 ٍحاَقأ وأ دوب وأ ٍحَّصَنُم ٌولول نع ميِبْبَي اممأك

 ةعيضلو ٠ بعت أَ هل لاقف ؛ كبف عدوملا : هنبشتعلا 8 َعَدْبَأ هّناف

 ف دل 2 نضر 20

 ( مرض ريغ ف تيذخكذنو ؛ مرو اذ اذه "ا تنهستساأ دقل نيالا

 مظذ ,ّدَناو رغَقلا تاَهْبَشم 3 ردتلا تيقيلاا نع تنال

 [.ااغال6 بنَ نم كيِهان بْنَ ةئازو هَمِسِنَم قار رْغَتِل غ1دفلا ىييفت
 رخالا نينات ىرخالا عج تايرخالا سانلا تايرخا ىف هأشنمو هدلوم هب داراو ةعقبلا
 تايرخا ىف ءاج مهلوق اًماو ليضفتلل لصالا ىف ىهو لوالا ثينان ىلوالا ف تايلوالاك

 رظن ريغ نم لئاوالا امعب نونعي مهناف ليللا تايلوأ ىف جرخيو مهتايرخا ىف سلجو ىانلا
 هباطخ لصفب نيرضاحكل بجيو ةنيل قاقز باطولا هباطو ىف ام ىدبي ةفصلا ىنعم ىلا

 دعب اما بيطقل لوق وه باطخل لصفو ىلاعت هلوقو هنغالب ةدوجو همالك لضفب سري
 ةىيصق نم نيبلا !ذه حاقا وا ىرتجلا نيبع نب ديلو ةينكةدابع وبا ةدابع ىأ ناويد

 7مل رأو 5 اهلوا مهربا نب ىسيع حون ابا اهب حدمب
 ' ماموسلا ناكنا 1 م هيف :٠ ٠١ عابسنلا ىتلح كراتدك كان

 ىدانم اف رسكاذاو كنامز نم !نهف رضحاو لاعت بلا اهيا ىنعم اف مذللا تف اذا ببعلل اي
 وهو بَصَح ىأ مرض ريغ ىف ماللا رسك انهام ةي ةيياررتلا ل هللا كح فوز

 لاق ةبودعو ناتسالا ق:ةقو ننقلا بده رانلا مرضلا ليقو رانلا ىف هب قري امو يطال

 مفلا درب وه ىمعالا لاقو نانسالا ِق ا ىرضودلل نعو تبنهالا كوفو ىنا قاب

 ال ةثللا نال ىمسالا لوفي دع ١ ند اهبابنا قو ناتّللا ىفو ةمرلا ىذ لوقو نانسالاو

 بنقلا نع ةبور لّئس هنا عت هدا همحر ىدلاو طخب تدجو ىززطملا لاق ةّدح اهيف نوكت
4 



 كاد
 ؛قافخالا ةيار قوفخ ؛قافرلا كلس ىف هّمظنو «قافالا زواقم ا ل ا | كا مخ عت ا

 كار ا ف ل 0ك 0 شا د2
 مظن , هتمزاب تلقلا داتقي َنعظو « هتمزع رارغ ةلحرلا هياكل

 هلاصولا ئَدفاَس نم ئقامتلاللو دعب كعب ىقال نم ىقار اف

 هالتك :لقف ناخلالخلاوذ الو دشن يراك ذم ىلا كالو

 ةاَسيِبَم هسعوكجتللالو ءاّميرع هل ُفعأ ا ,انيِح ىتع ٌرَسّنساو
 اهبتك راد ترَصَح م تبنم نإ ( تبغ نم تأ ايف

 نأ هضرغو ليلقلا ءىتقلل ذاتم ىريرأل هبرض اهنأو هلصا |نه محلا هنع نخويب ئزلا مظعلا

 ىذلا مظعلل لاقي ةبيتق نبا لاق قارّعلا ىنعم ىف اوفلتخا دقو قارعلا نيبو هنيب سنابي
 نبا لاق مهلا نم ةعطف قارعلا ديبعوبا لاق قرع محلا نم ىلاخلو قارُع محلا هيلع
 مظعلا نلكا لوقت ال ا لالا ىلا لردع ىردلال نال بارهلا رف ديبع ىلا لوق ىراينالا

 مذلمك :دحاو ىلع ىنيم ريغ ةجانل وهو زَوَع عمج زواعملا 0 نا لحي قافرالا زواعم
 لاقي هعفن اذا هقفرا ردصم قافرالاو هرقفا اذا رهىلا ةزوعا نم زّوعِم عج نوكت ناو هباشمو

 نعفتنأ ىا هب نقفتراو اهوحنو داع ٌباصم ىأارادلا قفارُم هنمو ىتكرات هتقفرتسا

 قافخالاو قوفخل قافخالا ةيار قوفخ عفنلل ةيضنقملا ةجاكل بابسا هب ُتّمر ينعم او
 اني يبيصني كافا لجرلا وزغي' ناوهو قافخالا ماو رهاظف ةيأرلا قوفخ اما بارطشالا
 1 ف ناز قفا ريصف: صافح نالوا كقولا كلذ,ىف لات ةرطصم ريمي ةثالف

 فيسلا االارغ هتمزع رارغ دّدح ىا نتف برجاو سشطعا باب نم نوكيف اهثااخو

 ردصم ةمزعلاو ني رفسلا ىلع لوع ىا هتمزع ٌّنحا لاحترالا ىلع مزع امل هنا هب دارا هّدح
 ىكبعا ام ىإ ىقال نم ىقار ايه . .رغسلا, ليجت+ق ةغلابم 1217 ذا مزع

 ىمصالا نعو كب قلعي ال ىا كب قيلي الو كقيلي ال !ذه مهلوق نم ب قلعو ىنكسما نم
 الاعف ىدعت ندك قيكى عشا ايبهل لاق هنم تناك ةئييغ, نعب اقوم قيمزلا لع لكدب ةنا
 ضرا ىنتقال ام كلوق ىنعم ام لاق سانلا جرخ اهف نيشرلا مّسيتف كدعب ضرا ىنتقال ام
 اًهبح ىنقاش لاقي ىوهلا ةكرحو سفنل عازن قوشلا ىنقاش الو ضرا ىن تّرقتسا ام لاق
 لتملا ىيدنلاو ىثلاو بهذ ىا ادودن نن هلضفل ني نذ نم ىل حال الو ىنجاه ىقوهو

 نوكي نأ زرجو ةقادصلا فورتفلاب ةلخ عج كوالا لذلدل هلذلخ لثم ز اح لذاخوذ الو
 دارم او رهتلا نصغ ةبعشلا ىقبعش نينم ىلا نيا ةينانلاو ا متفلاب ةّلخ اهدحاو
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 ندع 2-5 - و 56 0 ع
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 ىلا ؟«قانرالا زواحم ةكطعلو «قارعلا قيلطتب ,قارعلا مدع

 0 1 0 بغري ا دنع ا نم ودمب س هجولا ةضراع نم

 ىيري ةتيبحأ ارااا/ تاور ين اح 0 لوقت ب

 هل“
 هنأ

 ا نود ةيضرَع نم هقارطأ يوغلل بادهالا اع مالكا ىف :نخا ىا ءداربأ

 نتييلاغو ىتدياز ىأ تكسكانو يبوتلا قرط ق ققبت ىلا طويخل ىفو بده اهدحأو

 قرت هيزق ىزأ . وفعلا ةجرم ترتهماخياخ ا ل سرس
 دعبلا فذلخ برقلاو دحاو اهلصاو محرلا ىف نرقلاو ةلزنم ا ىف ةبرقلاو ناكملا ىف برقلا
 نوكي ىقو لزنملا ىنغم ا ةينغ ةانغمو بسنلا ةبارقك دولاب هنم هبرق ىري هنا كلذب دارا

 ءانلا نم اعبم قااكر هتيورو , +ئقلاي ءافعكألا ةينكلار نعا نإ ثينع رد كلا

 بولسالا !ذه ىلعو رطملا اينلو ةوينلل ايححلا ايح ىل كايحيو نشطع ّنض ءآملا نم تيورو
 مع رعاقلا لاق

 ىدجي 00 نغم مكانغمو ين مكيدانو ٍفاو مكوافو 2
 ضايرتلا ىلا جووال تراص ىك توت ريتا تفايرالاو هيلا ع تالا را

 هعضوم ريغ ىق ( الا هعسي منوه نيتاسيلا ىلا ازجرخ اذا ةرتنت انجزت مهلرقرت قالا

 هديفتسي امح اذهب ىريردل ىنكو هباذآ ىف نالف هزن ليقف ىاعملا ىف ةهزنلا تلعتسا مث
 قيوسلا تل لصالا قف .حدنلل نحدج ٠ ساسلالار لاكمالا ةهبملا ةهبعا 307

 ىنيوجو فودلاو طلخل حدجلل ىاديملا لاق ةريغ قيوس نم نييوج حدج لثملا هنمو هطلخو
 وضو قْرَع عمج قارعلا قارعلا مدع هنم دوجبو ريغ لام ىف عشوتي نمل برضي لجر مدا

/ 



 ا كا

 ل 2ك ءاربخلا ربك انيح صبي / ١١ راعش ىف 1 1

 ا

 ةارادمو ؛ةياورو ءاورب كوب هلاكت نيبَتو ؛ هلاح نولت عم

 مّدَقو ؛ةعراب بادأو , ةعواطم ةهيدتو : ةعدار ةَعالَتو , ةياردو

 "دلل اع نستلم ا مدقألا نيماك دس مولعلا مالغأل
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 نع بغري ؛ هيضراع ةبالخلو هكيرز هاش , هيياور ةَعَسلو

 نم لك هيلا بسن مث عارلا ناساسو ىدركلا ناساس لاقيف مغلا رد 0 ىلا ناساس

 را كدا نيبذلكلاو نيذوعشم او روعلاو علا نم اريقح ارما رشاب وأ ىّدكت
 مثرحذ ةفلتخم عاوناو ةفلتوم ذل سانجاو ريفغ جو ريتك عمج مهو هدالوا نم اونوكب م نأو

 مهعئانصو ةبيعلا | مهفّرِح اهيف نيبو مهناسل ىلع اهلاق ىلا هتديصق ىف ىررتل قلذوبا

 نقو ةيناساسلاب فرعت ىهو تاحالطسالا نونفو تافارخل رداون نم مهل امو ةبيرغلا

 لَك ا مهأ ناسغو ماشلا كولم ىأ نات اكجفا ىلا ف ذاع نبأ بحاصلا اهحرش

 ةقيرط ىلع بسنكي ناك جورسلا نإ ىنعي ءاربحلا ربح انيح سبليو موقلا | انه هيلع

 ريثك وه لاقي ريغ ىنعمب ديب ني ءاربكلاو ءارمالا ىلا 4 بستنيو ءارعشلاو ءارقفلا

 نسكلو ةراضنلا نم ناّير هثاك ىرلا نم لاغف فو رظنملا ءاورؤلا 0 0

 ثيداحالا ةياور ةياورو نهشلو لويذلا هعدتي شطعلا ن | اك تالذ هعرتم ىرلان

 01 ةاور مثو ىورم ثي سدحو هلمكي ىأ الإ ىوري ريعبلا مهلوق نم راعتسم اهلمح

 زيجب | |نهلو ةليحو 000 عم معلا ىف ةتارولا هدب كبارا املا ةاور لاقببو اهووأرو

 0( ال مهللا م ع هلوقب تحاو مهضعب كلذ زاجاو ىلاعت هللا ىلع ىرادلا مسا ىالطا

 ىهو اهعورف ىلا ةيقار ةعرافو ليل وهو معلا عمج ملعالا ةعرافمولعلا مالعال ىرادلا

 5 !! لالا ليصخح ىف: تالا ةلزنجب اهلعج مولعلا هتالآ نم دارملا هتالا ماكل احل اهيلاعأ

 هتسبل اضيا لاقبو هلقحاو هلبق ىا هيف ام ىلع انالف نالف سبل ىروغلا لاق هتالع ىلع سبلي
 كذلعلاو اهّتسبل ءأسن نم ِكْنِم ٍةقحَو ع لاق بوتلا سبل نم هلصاو هب نعّتمج ىأ

 حتمي ناك انه ينعم او هقاع اذ اذا هلتعا هنم لاقي ههجو نع هّيحاص لغشي تّدح ىفو ةلع عمج

 وه انملا لاعب ىأ كا ةتوافتملا نوشلاو ةفلتخلا نتالاكل نم هيف ام عم لّيقيو هب

 ال ىذلا وهو ٍبَّلَح قرب هنمو هقطنمب هبلخ لاقي ةعيدخل ةبالخل هتضراع ةبالخلو قوتتلا
 هسفن ىلا هبلتخيو ءىتلا هب ليم هنال رثاطلا بلخم اضييأ هنمو مئاشلا عدخي هثاكهعم رطم

 ةمارصو نلج وذ ىا ةضراع وذ نالف حاملا ىتو ةهيدبلا ةضراعلا اماو ناونِص عدشلو غلامالاو



 3 ريس

 : ماوألا حفع ةقزصو ٠ مانألا ين هتف لل ل اه ةظكنم

 تسلا , هسابل ندع ف عّمطلاو ,هسابتقإب هللا طرقل تْنَلو 3 ا

 9و هر-غ

 ؛ ّلَعَلو ىسعب ُلَلَعَتَأو ٌلظلاو بولا قيستسأو ءلَقو لَ نم 7

  نازوألا ُترَبَسو ؛ ؛ناوخإلا َتوَلَب قو ؛ناولخ تلدح اف

 ىف ُبُلَقَتَي ٌقيورَسلا ِحْيَو ابأ اهب ثيَعلَأ «نازو'قاش امرتَرَمَحو

 يَّيف ؛باستكمإلا بيلاسأ ىف طيُخَيو ءباستنالا بيلاوق
 9و9ه_ي

 ٌروبَتو «ناسع لاتيكأ ىلإ ٌةَرَم يرتْغَيو .ناساسالا ن

 ا رماوالا سنع .. قيطملا كع ىلطيو ىضيتالا ميغلا رمل كك اهب قلعتا كا

 لبولا قتستساو هب علوم ىا هب تلم اذكب علوه لاقي عولولا ىا هللا نشكطعلا رح
 ىنفن لغفا ىا ل |عتاو هفعشا لاطلاو رطم ا شا لبولا قسلا انهت بلا 0

 للاب نو لت سرد ال ناو كاع رشكو مرو ملعلا ف لي تس

 هلوح اذا ا | لصالا ميا سنلا
 تل ا دعب هريغو قل هب بَآقُي ام هب ىهد مث هنهج نع

 اريثك|نه لاثما نولعفي مهو ةيناثلا ةنيرقلا ىف بيلاسا جوازيل ةرسكلا عابشأ ىلع بيلاوق
 ريعبلا طبخ ءاوتسا ريغ ىلع برغلا لصالا

 وه ناساس ةقيرطلاو نفلا وهو بولسا عمج بيلاسالا باستكالا بيلاسأ ىف هلجرب
 ناكر كلملا قساتشك نب رايدنفسا نب نمعب نب ربكالا ناساس وهو مريبكو نيذاققلا 1
 لماح ىفو ىامح هتتباب اعد توم ا نمعب رضح امل هنا عفقملا نبا رحذ ام ىلع هتيدح نم

 اهسأر ىلع عضوف جاتلاب رماف مجلا ن مرصعلا كلذ ١ لها لقعاو الامج س انلا لمكا نم نناكو

 نيتذلت غلبو اهنبأ ك اردا نيحث كلللا رماب موقي 1 امذدلغ تّلو نأ اهيرمأو 5لنعب نم اهكلمو

 لاكوتلتعوبداورت ءاور اذ كلجر نّنيح نمعب نب ناساس هنبا ناكف تكلم هبل تعا
 ننا ىاح ةهنحا ىلا: كلملا هوبا وني ايلف .هيبا هع هيلا نيدت كلما نا سانلا كتي مق

 0 مك نف هتخا ىلا هنع كلملا هفّرصو هب «ريصقت ىف هوبا هب عنص امن اظيغ داركحالا
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 2 9 بيك

 ألا جاتو ما 0 هد حيز وبأ اذه 8

 0 2 9و هد 0

 - يدر ةّيناثلا ةَماقملا

 ىف ثطينو مش الا ىتع تَطبم ذم ُتْفلَكلات مان ْنب ثراه كَح

 اع نع

 قّلعأل 2 باكر هيلا يصحو 6 ناعم ىشغأ ن اب ءم اعلا

 0000 وك وع 00 تلعف ّدلِإ كيبلع . 0/7

 011 0 ا 0
 ل لاق تنيار 00 للا دراعا ا هلاق

 0 دولا ماتالا رخو ل

 ٍنْيَذ ىذ لك ىَضَق ع ريتك لوقكى يدلا ىيضق نم وهو هنيفو ىا هقح لجرلا نيضف
 00 ةيرغب قون

 ةيناتلا ةماقملا ح

 000 0 سل ا يل ىلا ةنس لكلا تفلك

 مب هرمأ ىز هفللك هبق نوكي مدهبلا لئموهو هجولا 8 ئلكلا هنمو افلت كضغب دلو اقلك

 دل م ةنحح قعامولم ىذلا وهو ىّلكتملا هنمو همت هسفنب هفلكتو هيلع قشي

 كل نب نيمس ةذاعلا ىفو ةهص عج وه متاقلا ىدعتي ذو ىدعني وفو عفرلا اطيل كتم

 مثاقلا ةطاما نال ةيانكلا باب نم |ذدهو تربك ذم نيبحا ىنعي ىصلا رما مني اهب اهنال

 ةمامعلا سيلاو هقنع نم زارحالا اولاز ولازا ملكل مهدنع ّىبصلا غلب اذا برعلا ناكربكلا فيدر

 كنم مهلاقيو ناكملا ناعملا بدالا ناعم تقلع ىا تطينو نقيسلا نلقو اف لاو

 !ذه ريغ ى.ناعم لاو نيعلا فورح بيكرت نم لعفم وهو كنيعب مهارم ثيحب ىأ ناعمب

 عامتجاب فورعم ناكم بدالا ناعم ليقو ةيدابلا برقب ةنيدم ليقو ممل عضوم

 لامجلا باكرلا بلطلا باكر هيلا ريسلا ةرثتكب لزها ىا ىضناو ماشلاب وهو هيف هيف ءابدالا

 هنم لصحال ىا هنم قلعال ةلحار اهدحاو لب اهظفل نم اهل نحاو ذل لمحل ىلصت ىلا



 كل | ا /

 ا ا - 34

 تام هع

 هّصمش لك يف يس تبَسْنَأو

 هّصيينعلاو اهب سيلا طل

 هصيع ثيللا ىلع لايتحلا ٍفْطْلِب
 حس انا 4

0000323 
 راى رز

 هتصيختلا لف م 00 امل

 :ذخيبللت ىلا تّقتلاف . 000 لكم ندا
 و هو

 أد نس نربخل عدلا ا عداتسي نم كيلع تمَرَع تلقو

 دي تسيلف ةهعم نكت |م ناف ةلعم زخ وأ فوص نم هذلم ىمضإلا نع ف

 اتق! درنسالا ءاسكتلا عفا قيزاف نبدا لاق كنيوط اذا اهم رغصو اهتقرو اهتيلل تدك
 لوذلاو هطسو هب ديري ةصيصخأ قنَع نوكتف اهب لقشي ناسنالا نادل ةصيخ ىمست نا زودكو

 ىازلاب زيبكأ دا انتماع هيهيتو اولكل نم عون ىه ىقيرشلا لوم بجعاو برغأ ىدنع

 هنمو كمسلا هب داصي ءىت اههتفو نيثلا رسكب صشلا ىلع شيعلا لل نع هب ىنكو

 كيوي لاقر لقلا أدوا صيفلا هضيع -.نمم هيلع قا قا ايح نرد ال ىدلا ل ل
 الاو ةراعتسالا ليبس ىلع ىيصلا ىنم ابرض انهاغ هب دارا هناك هاون نتشي ال ىذلا وه

 هصيش لك ىف ىصش ىبشناو هلوقب دارم او درابلا سينجهنلا نم صيشلاو صشلا نيب هعيجت

 قلعي ال ىذلا نلصلا راه ةصيش هلوق ليقو بلطم لك ىف ضوقلو بسكم لك ىف نخالا

 نيأزلا .ةجّرحملا يدل رهو هشم قلعتا نا لا نونا ليك ناس
 نم اهزركقل دايطصالا ةعنتمملا ةكهحلا ةصيشلا ليقو ءىت هب قلعي ال ىذلا ربي ىف كمبلا

 لوب: ىا: ذك :نم.عار ةلساف همام عوري'ةنال هدحا نعد اهيلطا عزا ١ كلا
 ايفخم نوكي نا الا غوري غار عجر ىذلل لاقي ال ءارغلا لاق هعوجر ىقخيوهو عجرو هنع

 اهب داصي ىلا

 ىنع هلعلو يرخملا نم داصي اع قتاللو رخذتلا' ىا هظينقلاو اهب 1 هعرجرا

 0 ايا 0 هجر يو ريس راما

 0 ةدروأ 0 ءاكلا قا اذا عرش ىل نعرش ةبادلا نم ىنعرت ارك ال ىلا

 ' اعوطقم اموزعم ارما ىايا كرابخا نلعج ىا خلا كيلع تمزع ناصقنلا ىا هصيقنلا
 نمزع اشيا لاقيو كيلع نمنقأ| ىأ نلعفتنل كيلع نمزع عماشل يباتك قو هبق ةيونثم ذل هب



 ا

 0 ا محم اها ةزاعم 1 ىكح

 ايداكت هتدَجَوف ؛ هيلع تمَح مث ,هيلجر لَسَعو ؛ هيلعت َعَلَح
 و9 - م

 ةئباخ يتلف ؛ خينح ىدَجو ؛ خيم ربَخ 3غ ,خيلتل

 0 ةَرْضَز رفوف :كرَبخك اذهو ؛ كرّبح كاذ نوح ذم كلبة

 0 بمحل نحب ىلا قلع لري لو ءطْبَعلا نرمي : داكو « ظيقلا

 مظن هفضل هاو كر اوكو ران تكمن اهف , قع َوطسَي

 ردا د دري دل نم كرش ١ ةعهلاو ةبّيطملا هلثمو احّرصم اهنا لعج نكلو لعفلا

 0 ىلأ ةبرس دعب ةبرس ايلا اذا ليخل ىلع بّرس غلوق نم نوكي نا لقحيو هقيرط ىا
 /. ىعنت ديري قاهع راهنلاب براس عت هلوق هنمو يملا ىا بورسلا نم ىهو ةعطق ةعطق
 ةرارغلا لمجلا قو ىثم ةلفغ ىلع 5 ةرارغ ىلع قياعي م تيحب ايفدقسم هتعبنت ىا
 01 ا رددالا ىف تيرا رقما وأ كر قاديلطت ماه اهير) هلعتلاكا
 ةّساخ ردصملا اذهو مهنلا قوفخو جان مَدْقَم اررجا امك افرظ هورجا مهنا د الاء اطباق

 أر[ هاك أ ةنحنير الا ريخل كسمن ال رسل ماع وق رمث قو عمالح ى لفلا لا قيما

 /0 0 200- هيف ةىداز امو نامزلا هامّثأ نم اهنوكو ةعاسلاو نبيل لثم راص هلسرن

 أوس |ذك لاق امير وأ 0 لاق تثير الا هلدنع نفق ام غلوق نا قرت الأ اهنودب

 رعش 008 ٍلحترأ تيردلا تارتااعب يارلا الاف رحشلاا ف. اعيج لايعتسالا ءاج

 لوك انهروالا كاذ ىلع ْمْدَأ مف ٍنَحلا َرْهَظ هل ُتْبَل

 0 ا وايلر امارس سم حاب تمس سل

 /« هلدنع نفقو ام مملوف ىف ثير نوكي نا زوجكو اهسفنب ةلقتسم ريغ اهنوكو ةدايزلا ثيح

 هيف ام نوكتو لصالا ىلع اورتم هوحنو لوحتا ام كير الا هلوقو كلذ لاف ام تير الا

 ةراج هيلع قلت ضرالا نم ةرفح ىف ىوشم ا وهو ذونسلا ىعمب نين !! نينح - ةيروصم

 ىا كربخم .هيلع ننا ىذلا كرما هب دارا كربخ اهاوش اذا ةاشلا ننح نم ةامحم

 هتوص عفرو سفنت ىا ظيقلا ةرفز رفزف  رظنملا فالخ ربخلا كنم ربتخي امو كنطاب
 رز سيده ر كنب هيلا رظن ىا هيلا قلح قلمجحب ردل ةده ظيقلاو نزحو نينا هل. نمك



 ؛ هزَكرَم ةليارإ بقت هةر اجا تنَر اند ,دقوارم

 لاقو ء«هبيس نم اَلِكَع هل َمَعْفَأف ؛ دبيَج ىف هدي مهنم لك لحد

 ءايضغم مهنم هّلبقف «كتقفر ىلع هقرق وا ؛كتققن ىف اذه فرصأ

 مهملج لسا ةككيش نم عدو لَعَجو ءاّمنقم مهنع ىقناو

 نم ثراغل لاق « , دعّبرم لي كل ؛هْعَبْمَي نم ٌبرَسيو ؛ ةهعيهم

 ودعي ام ىأ قيفتسي ام ّىح هتلعج ناكملا قيحاو برقي ل روظحي ىا, لعف لع ىَع
 اناونف ١ .ةييم. جوخ اذإ قافاو هزكا نمو هطرمازم قافتسا نم_هلسار را 1 0
 قوشلا ةقر داصلا مقفب افلا كان مارغل ىا هل ىأ هل لوعفم ىلع و / نم ف ذح ىلع هيصن

 ا كلا عورتلا 1 ةياتكت قر اهل ىل' هتجاعا نجل ”مدقلا ى  ءاكا هيقب ايكو
 امرشا كاجو هبللا نابض ىح قشلت ىإ هيلتف تاربلا رظلا كل نس دلع 1

 لاقف نسحاف لجر مهدعب ملكت مث عمالكىف اوطلخ كلملا دبع نب ةفسم ىدي نيب اويلكت
 لجرلا قلي ام ةجاجلا هنجاجحم ضيغو ةجاع ىدّيل ةباعب الا غلوق سعب هلوق هّيشا ام
 ليسي ناكام هنجاحم ضّيغب دارا ربك وا قمح نم لاس اذا هقير لجرلا م دقو هيف نم
 فورخل وا رقبلا دلج نم عنصت ءاملا ةوكر ةوكشلا هتوكش ءاكبلا سنع هفناو هينيع نم

 زاغتحالاو زفمنلا هزفحت ىلا تراظن امل ىا رظنلا مادا لمالا قرردر كيرلا د كك

 هاطعا ىنعي هبيس نم الجم هل معفاف سلو كيردقلا وهو زفلل نم هلصاو مايقلل ٌوِيبهلا
 بيسنلاو ءاطعلل ريعتسا مث ةهظعلا ولدلا لجلاو ءلملا ماعفالا لساو هلام نم ابيصن
 لورق هنمو هبوند لاقي اكدبيصن ىا اذك ىم هلجع هاطعاو للا مظع داوج ليقو
 ءاطع ىم هثال بيس زاكرلل ليق هنمو لاملا بيسلاو لطاقم تارت ل ع
 املا ىرج وهو بيبلا نم هلك !ذه لصاو سمخل بويسلا ىو معلص لاق عت هدا

 ايه رصبي ال ىتح رخالا ىلع هينفج حا قسلا م لاثل له نرفم مك
 نم لعفَم وفو عساولا قيرطلا عيهملا هعيهم. هراك ىا رمالا اذهل ضغم نالف لاقيو ءايح

 ىلع لمح م هنال هيف ءايلا نّمع امنار نيجو عزف عضوم قيرطلا نال نبل وهو عويهلا
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 سك 1

 هيِعَت ركذ ىلع ىلع ,هيعوت اسيل ثوم عسا كك قسياون نأ كح

 ؛ هيِدهتْسَت داه نع ٌبَعَتو  هيلوُنرب ىلع « ديلعت ارصقراَثحكو

 باوق ىلع ؛هيهتشت بو د ٌبُح ٌُبَلَعُتو : هم وهتست داز ل!
 , ةوَلّصلا تيِقاوَم نم كبلقب قّلُعَأ ءتالّصلا ثيقاوَت  هيرَتْشَت 200

 فاو ؛ تافدصلا ِةالاَوُم نم كَدَنِع رَكا ,تاقُدَّصلا ٌةالاَقُمو

 سك ؛ ناوغألا ٌةَجاعدو 1 نايدألا فياكك نم كيلا قيشأ : ناولألا

 رخنلا نع.ىتو اج ُكِهَتَمَتو ٍفرعلاب رمت , نآرفلا ةوالق نم كل

 هللاو . سانلا:ىشختو , ءاشغت_مث مَطلا ع حوحو , ةاماحتت الو
 ع

 مظن ,دَهشْنَأ مث ةاشسخت نأ قَحأ

 ءَبابصنا اهيلا ىَت اينُد بلاطل ام

 ءاحللو هتحمت ام نيبتيف رعشلا باهذ وهو صل نم يبت صصتح ىتيرشلا لاق دحاو داو نم
 فرك سم برعلا نلدبا اذه لثم ىف لاثمالا عقجا اذاو ةتلاث داص نم ةلدبم ةيناثلا

 لوقا اذه ىقرو تح اهعلسا قرقوو تعفح هلئمو قياسلا فرم سنج .نم افرح طسوالا
 0001 راكب | ةلثم نمألا فرم لدي ال ذا اهيراقت ناتغل اه: نوكرصملا لاقو نييفركلا
 نيعن نا(كنكما ىا نيسا اف ىساوت نأ اهلادبا عِب ال ةدعايتم فوركل :نهو جرخلا

 كتوسا هيف هنلعج أذ ذأ ىلامب هتييسأ ملوق [ييطلات افيعدملا ىلطل كسلا لالا

 داز ىلا هيردهتست ٍداه نع ةاسأ ىف ةفيعض ةغل ةاساوو ىرغول لاق ةيزعتلل ةيسانلا هنمو

 بلطت ىا ةّيدهلا نم قاثلاو ىدهلا هنم بلطت ىا ىدهلا نم لوالا ىدهتست هيدهتست
 كلل ا لاغ نقي ءارعقا راذإ «كاهو هب لاق, ناقد تاعوسلا,ةالاغمو ١ كيلا انها
 0 | ل1 الر ءافيخحالا نمر تانبلا .اوجيز هنع مدا ىدو رع نيتمزملا ردها لوقا نم ىذا
 ناولالا فاهو لادلا م مشو داصلا متغب رهملا ىفو ةقدص عج نتاقدصلاو سانلا ناقدص

 400 الا تتاعدو (ةعطقلا نايلا ناولالار ةريدكلا ةعضقلا ضر فلا حر فاكلا
 نع صقنو ءىقلا ةمرح بهذا اذا كهتنا نم كهتنتو هلوق كهتنتو كم ا لوقلاو
 مهلا ىف غلاب اذا كهناو هيلع ا مّرح ام لعف ىأ ها مراحم كهتنا نالف لاقي هضرع
 ءىتت !ذهو هنع نعفد اذا ةياح هنيح لاقي هاح 0 ذا اكوهن هكهني هكهنو



 اعراب م

 اناس يف ل

 يو داس اوس 0 لكرذع يىفختاستو « كييقر ىأرحي ١

 1 كْدَقنُي وا , كلاحترا نأ اذإ « كلاح كْعَمْنَتَس نأ ٌنْطَنَأ : ككيِلَم

 تلو اذا ؛ كْمَدَن كنع يُعُيوا ,كلامعأ كُقبوُت يح ؛كنام

 0 كرش كيب م 4 كرادشكم ككيلع فطغَي وا ,كِمَدَق

 ةاجش تلقفز كناذ ةكلاعُم تلكو :كئازنما دك 27
 مامي امأ «كّيأَدعأ ربكأ ىهف كَسْفَن تدقو ؛ كُيآ> تعا
 دما ىفو 5 اف . كراذثإ بيش ابو « كّدادُعإ اف « كداعيم

 دطقتيأ الاط اريصم نا ٠كيست هللا ىاووكليتا ل 07
 © 1 أس

 00 00 كرذداو ,تيراغ 0 كل صّححَحو تيما

 كلها ىا كرشعم ارم اًننغ عن هلوق نم اًمرم ةأرتو هييطتست ىا كيغب يرم ىرقست

 ا نيم ةلعْفَم هطسوو قيرطلا مظعم ةيكلا كباسنفأ ةحك" خاولا قيبرطلا وه هنلاو هنلا

 هي عطقب ئى 0 قيسلا م ةابشلاو ةنح ءىت لك ةابش كئنادنعا ةابش سصقلا وهو

 5 0 ةزهه "ا هطخب ىريرذل :سيق ردصم راذنالا ةضداام ىتاودل

 اننا |ههتاضنقا "مدع ليلدب ةقاك اياقو ؛املاط ىف ام اماط معا ساو ىعتنا لالا هطبض ىلع اداقعا
 اهئاو امر ىف امك العب ةلوصوم بتكت نا ام - اهدعب لعفلا عوقول اهتييهتو لعافلا

 نبا :لافو سا همر ىنح نبا مثنم نوققحلا هلاق |نكف اههنيب عمال ىنعيلل اهقتاوخأو

 اذا اذه لؤالا وه لوقلاو سيبو معن ىوس لاعفالا نم ءىتن امب لسوي نا زوي ذل هيونسرد 2

 كداق ديري بدكل دض سعقلاو هردص جرخو هرهظ لخد ىذلا وهو سعقالاب نهيشنو

 هتانفت قلا اذا ريعبلا صحح ىم رقتساو نبيذ ىأ صصختحو هل نقنت ملف ف نيكل ىلا ظعولا

 قاح هكرع وأ ءىتلا كيرحت ةصقعلتل ليقو هتانفت افصلا مم ىف صحت لاق ةخانذلل

 حوضولاو رارقتسالا ّنال ضو هانعم قل صعتح نآلا ىلاعت هلوق ىف اولاقو نكمقيو ٌرقتسي 0
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 ةلاهلا ةطاحإ ءِرَمّزلا ًطالخأ هب ثّطاحأ دقو ؛ هطْعو رجاورب
 , هدّئاوَم نم َسِبَمْقَأل هيلا تْفَلَدَف ءرّملاب مامُكألاو (رّمقلاب

 : هلاجت ىف ّبَح نيح لوقي ُهُقْعِمَتف ؛هِدّيارق َصْعَب طقَتلاو
 نداكسلا ,هناولغ ىرداسلا 3 , هلاجيرا قشاقش ترجقو

 مالا 0 0 0 م ىف 00-- ,هنالْيْخ نوف
 عع هم هد 10 -

 ا : كتّيصات كاك ناسي راسك 5 نع ئهتنت ا

 تناو « كبيِرق نع ىراوَمَتو ؛ كتويرَس لا ىلع ؛ كتّربس عقب

 صوصف ىف بتكت كولملا تناكو هتقخ اذا باتكلا نعبطو اههتعنص اذا قيسلاو مهاردلا

 ىا عاجالا عبطب قيلا ىنعم ا !ذهو اهبتك كل نب عبطتو هه كلملاو ها الا هلا ذل اهمتاوخ

 رمزلا طالخا ريغ ال اهعتصنت ىلعف ماللاب رهاوج ىور نمو همالكر هاوجب اهقخيو اهنيزي

 قشني ىذلا فذلغلا وهو مكعمج مامكأ ماهكلاو ناعامأل رمزلاو ةطلتحم ىانصا ىأ طذلخأ

 نفل ىف ايريتكلاو ليلق مج ا هنن ام رتسي هنذل فت هب طيحو رقلا نم

 قوف وهو وطقل ايراق اذا افولدو افيلد نيقملاو : جشلا ىلد لاقبب نيَورلا ىقملا فيلدلا

 لهس ودع نا ا هنال نيمملا وهو تولد له هنمو بيزاذلا

 قشاقمنإهلاجعرا قماقش هفرصت عضوم ليقل لاجلاو ريسلا ةماعلا هيهبت ىذلا وشو

 فرعي الو ىروغلا لاق رده اذ | هيف نم اهجرخي ريعبلا ةاهل لصالا ىف ىهو ةقشقش عمج

 لاجترالاو هنقشقنشب هناسل هّبش رداهلا لحثلاب يصفلا هّيش امل مث لاكل كلت ريغ ىف هنم اهعضوم
 ةرادّسو ارّدس حرفكر دس ىنم ريملا ريسلاكر داسلا رداسلا ركف ريغ نم مالكلا ء ءاىنبأ

 هتاولغ ىف ىف زر ةٌّدش نم هرصب ريحت اذا ريعبلا ردسو عنص ام ىلابي دلو منهي ال ىذلا وغو

 ءذايشل هتاليبخ بوث نحل ةزواجي وهو ولغلا نم هلصأو احرمو كاهج بابشلا طامتن ءاولغلا

 ليختو هتيشم ىف لاننخاو لَ بهذاف لاخلا تنك ْنِإَو هنمو ربكلا وهو لاخل نم ءالعف

 اذا احامجو احومج سرفلا صج متاجل ىثملا ىف اهلاينخال ليخل نيب هنمو ةرخاف هلّياخو

 هذر نك الف هاوه بكري ىذلا لاجرلا نم حومجلو حوج سرف وهف هبلغو هسراف ٌرتعأ
 لكالا قل غال نوعرسي ىأ نوسجي ا اول ىلاعت هلوق ىف |اذك عرسا سأ مج ليقو

 ةغل ءابلا متفو + ةلطابلا نيداحالا ءابلا رسكو ءاخل ٌمضب تذابعزلل هتالبعزخ نأ



 كل م0 ها

 ندد 2 هلع م هاوي ٠ تورو 0 ني ير اًبيدأ د

 م و ,علخلاةيرمْأل تلد بيتو دا ٠

 هلو ؛ةحايسلا ٌةَبْشَأ هيلع ؛ دقات تح است ةقللل ةرهجا ف

 6 ءامْألا م عرقيو , هطفل رهاوج عاجْمألا ٌعَبْطَي وهو , ةحايتلا ُهَن 5

 حرسي ىلا عضاوملا ىا قال حراسم زاحب اماح ناشطعلا مهتيستو راد اذا الإ 0

 ةلعفم ىفو ةحاسم وأ حاسم عمج جياسملا قاحورو قاودغ مجياسمو اهيف ىرظن قلطي ىأ
 هجو ىلع ىرج اذا اهشءاملا 0 نم هلصاو صراف لل حاس لاقي ةحايسلا نم |«

 لتعملا نم لعافم اذكو اهطقنو اهب يرصنلا بوجو ىف شياعم ءايك اسم ءايو ضرالا
 هب ,الكبر تم لبا ىا ىتجابيد هل قلخا ارا ا اعامن زمهلاب م هناف م الا لا
 رعش لاق هتجابيد ل نجيو هنتجابي د نوصيب نإتلا هنمو كهجو 1 لئاسلل لاقي ىهجو

 ددهشس تربعأات هينحات:نلل يلف ءرملا ماقم لوط
 كلاّوس هب دارا ةحتافو لاوسلا نسح ىاطلالا ىاطلالا ةحتاف "ا نم !نهو م

 رشا تويرا نظل ىلا ذاع ايبرغ ادلب تلخد اذا قيرطلا ىف هاقلت نم لو
 هيف نكي ملف هظفل قر اذا لجرلا ُلاَوس ىطل لاقيو قيرطلا كل تف ىذلا وه كلاوسف
 ئطلا ردصم فاطلالاف قطلتو نانحب لاس اذا هّلاّوس لجولا ىطلاو براقلا ةليدنت اخ
 وهو اقفر مثب قفر ىا افطل دابعلاب هأ ىطل لاقي ىق قو !| وهو ىطل عمج فاطتألا ىوربو

 ةباغلا لصاو سانلا طسو ىا عمجلا .ةباغ توصب ءاكبلا بيلا بيحنو لالا ىلا عجار. (/
 ىرعال ىانلا نيب تلخد ىنعي عمدلا ةيلجم ربسال هلخدي ىنم هيف بيغي قئلملا رجتلا
 اذا هنيع تبلعا لاقي, لل نمردر ءاحلاب هيل ىو معومد بلجو مهاكبا ىذلا ام
 قصتنا ىار ليللا راهبا ىح انيرد ملوق هنمو اهطسو ىداولا ةرهب ةرهب عمدلاب ىنلاس تلاس

 زاجم هّميند قلكل نحت لجرو نيخت وهف مضلاب تخت دقو قيقدلا ىفقلا ةقلخل نت
 اصعلا لثم ىهو ةدابعلا لآ اهتبهاو ةدابعلل ضرالا ىف باهذلا ةحايسلا ةحايسلا ةيها 6

 نعبط لوقت اهعمجبو اهنيزي ىأ عاجتالا عبطي كلذ هبشو فوسلا بايثو ءاك ةوكرو



 د م

 قيفوّتلا الو ,هب الا ةتاعتسإلا الو ؛هيلا الا فما اف :كشري
 عودم

 نأ هلا ايد هيدع رف إلا لوما الو ءهنم الا

 "افلا لوألا ةماقثا

 000 كام 00 تدعتقا 5 0 را نم وح ا

 0 يأ ل . ىيافنإلا ١ ىواخ اهتلَحَد

 . مناهلا لثم اهقانرظ ٌبوحأ تقفطن. ًدَعْسُم ياَرج ىف ٌدِجأ

 ىلوالا ةماقملا حرش

 ا رالا توففا مهلوق نم راعتْسُم قى ادركت نوعا “امل ىا ,بارتغالا براغ ندغتقا ال
 نياعقلاو لا عمشلو نعتفت ىلا ةقانلا اههو دوعقلاو هرقل هنمو بوكرلاب هيل ننبا اذا

 هيف نسحأ دقو عفتراو رهظلا نع مدقت ام ٌباودلا نم وهو اضرع ةالعأ م ىت لك براغو
 ىف ةبركما ليدقلا نم برض ةاعارم عم داعنقالل اشرت باردغالل ةراعتسا نيح
 ىنتفنفقو هثداوح ىف تّمر ىا نمزلا ٌماوط ن تحّوط بارتلاب اهبحاص قسلت اهنال رقفلا
 فذاوقلا هنف نق ىأ جاوطلا هنحوطو طقسو كله يطيو حوطي ُج اط ىرهوشل لاق هفذاوق

 اههدحا نالوق هيفو 1 حايرلا انلسراو ىلاعت هلوقكر داونلا نم وهو تاحوبطملا لاقيي دلو
 :كلاخ اهنا لعجتف ل هل ينشلا ىاام ةقصب قضوت نأ
 هلوق هنمو ىنعملا كلذل جيرلل رجلا لعف لعج امك ناسنالا كاله ببس تناك ثيح نم
 مان ليلو متاكرسو بصان مث مهلوقكب سنلا ىلع لمحي نا قاثلاو ملا باذع ىلاعت
 ىنم ةبحجاك ءىتن ىو ةضفو عمج ضافولا ضافولا حاقل تاذو جيوطت ناذ ليف هتاكف
 مهداز دفن اذا اوضفنا ردصم وه ضافنالا دوزملل انه تريعتساو بشخ هيف سيل ميدأ
 غلبتو شيعلا نم هب غلبني ام مضلاب ةغلبلا ةغلب مهدوازم اوضفن ثيحب اوراص هتقيقحو

 ماح لاقي متا ىيري نيا ىردي ال ههجو ىلع املا ىا مئاهلا هب تكا اذكب



 كم احلا

 ا 0 عَمسي إو « تاداجلاو ٍتاوامجكلا نع تاءوضوملا َكَلِسَم

 مث «تافوالا ني تّثَو ىف اهتاور َمَنَأو « تاياكملل كلت نع ُهَْعَمس
 7 ؛ تايييدلا دوُقُعلا ٌداقعنا اهبو /تاّيَتلاب لامعألا تناك

 ىَحَْم اهب اكو ؛ هبوسملا ال ٠ , هيلا اعلم ْاَْنَأ نم ىلع ٍجَرَح

 تاحتنا نم ةازنمي الا كلا ى وه ليقو , بيذاكألا ال ,٠ بيذهتلا

 رعش 0 ىو ؛ ملعتل

 ايل اذ نع الرمل ملكت ىَوَهلا لجأ ن ضار ىنتَأ ىلع
 نم نع سنع

/ 

 اما ىلا ؛ةشرعساو ( محي امنا: عسل حضتعأ هللابو

 ماهبالا ىفو ةمعلا نم هلصاو ةههبلا و ءامعلا عمج تاوامجلا تاداملو تاوامجعلا نع
 زبي م ةفص ناكولو ةمالس عمج هعمج هنا ليلدب املأ هلعج - دقو اهسفن نع جفت لل اهنال ءاقثلو

 نلالاب عج ام رهو هلا سفن: امهر ذاج مج تا ذمار تيدا ىف تارا كلذ
 امو هنمدو هليلك باتتكو عارتخالا باتكك لذب داراو تالجتو تاقدارسكر كذم وهو ءانلاو
 لوقن ىعابتو يفاجأ ننعم قل اهل قطن ذل قاللا تاناويدل ةنسلا ىلع هيف عضو

 لمعي مل اذا قيسلا اين نمرهلصا ليقو هسهركو كقفاوب سلراذأ | نكي ع هنو ىرشب اكن

 ىا هيوقلا هيوقلل ساقعلا طابترا ىأ دوقعلا داقعنا داقعنا اف ركوب ملو ةبيرضلا ىف

 جرسلا ةّوم نم هلبق ىتح ةراضنو ءآم هل هتلعج ىا تيدهل هيلع تعوم لاقي ةفرخزلا
 ليعفنت وهو ريوزن لك ىف ذلثم راص مث بهذ هنا ٌنظيل بهذلا ءامب هذلط اذا ديدن و |

 هنيمو باجاف هل هاعد ئا' ىدمتافارمال هيون نم ةباجالا بناوسنالا فلنا 1
 نمرمالا اذهل موقلا بدننا لاقيو ىرلل نوبدتني مهنال ناهرلا وهو لاضنلا ىف بدنلا
 نومعطيو ىلاعت لاق ىنا عم ىأ ضار ىننا ىلع هيلا اوبّدني نأ ريغ نم مهسفنأ لبق

 مههظ ىلع ىانلل ةرفغم وذل_كببر ناو ىلاعت لاقو هّبح عم ىا انيكسم هبح ىلع ماعطلا

 ننك |ذه عم ناماقملا نه ءاشنا نم ديدشلا نكلاو غيلبلا ىسلا عم ىنعي مههيظ عم ىأ

 ضار ىننا ىلع هلوقو حدم الو مذ ىل لصي ذل هنم صلخاو ىضن ظفح كرتا نا ايضار

 رعش ىسابعلا نب فنحالا لوق هلتم
 قفافعكلاب ىراهلا نم ىيار انا“ ٠ ىكوالو نكح كك يعرف
 , ةنونيب ريغ نم دوعلا ىف عدصلا مصولا لصاو بيعلا ىمو ةمسولا نم بيعي 1



 اضن 1 ا

 اينّدلا ةوّيدل ق مُهيعَس 1 نيذلا ”الاعا نرحل قّحلا

 ناطقللا ل سمعا نو يأ ىلع ؛ اعنف نودي مهن َنوبَسحي محو

 , لهاج ٍرْمُم نم ٌصْنُخأ ذاكأ ال «يلحتلا ٌبحملا ىنع حدو , ىاعتملا

 وس 5

 نم ا 0 عضولا اذهل ىتم عصي ٠ , لهاجتم رمغ ىذا وأ

 ار طتلا َمَعْثَأو لوقعملا ٍنيَعِب ماسالا" كق5 نا ؛ عوشلا يانَم

 اكل ,تادافإلا كلي ف كرست هخس َمظَف ٠ لوصالا ىنابَم

 كتم كلذ برعلا نا اهب هحبزف ةيدم نرهظف هلجرب شبكلا ( زحف ةيدم هعم

 طاخلا ةلازا داراف ىموم ةدي ىفو طاخم هفنا نم لاس اماجح نا ليق هّقكب هفنا نرام عداشلو

 لوق ىم هللا هحر ةنخا اصناو قرع لتمب !ذه سيل ىزّرطملا لاق كلتنم راصق هفنأ عدجم هب

 ريشي نا لقحيو هسفنب رّرغو رطخا ىمل ذلثم هيرضو ]اَدْع هّيتيع قافك تنكو قدزرفلا
 ىنم نال ام نراملاو عطقلا نم غلبا عىشلو هفناب ةمبذج بحاص ريصق هلعف ام ىلا كلنب

 نرمو سلماو نال اذا نرم دقو نراأم بوو نرام حر هنمو ةبصقلا نع لضقو قتلا

 عم هلابتملا لفاغتملا ىا جاغتملا انا هتنرمو انورم دوعن رمالا ىلع نرم هنمو هنُمَل ميدل

 لبالا شطع ههنل عذلاو يضنلا ضوحل ليق هنمو ءاناج شرلا خنلا خذو هتفرعمو هثاكذ
 عن اولاق مث شرلاب ءاملا قرفيب امك مهانقرف قاعملا نال هنم وهف لينلاب متانعهعن مهلوق اماو

 كرتف هوجن وا ةرركملا غن لصالاو زاجيلا نم راعتسم هنا ىلع اهنع عفد اذا هسفن نع

 نافرع تافرع نم ٌممضفا اذان لاعت هلوقو را انبرضف ىلاعت هلوق ّق ىف اهكلوعفم ا

 كم عصبي نقملل رسكلاب رغلا رمي ىذ لدعلا نقاب 2 ةلابرتملا لها عارم

 للوتلا وهو عضاوتلا هنمو هتجرد طخ هنأش نم ضغي قا ل نم عضيب نلف مهلوق

 هاب اماع نوكيل ردإل قرح هدو اهناو ةعضب لصالاو عفرلا فاللخ وه ىذلا عضولا نمو
 دّدنيو قينصنلاو فقيلأتلا !نهل ا عضولا انهل هعيضب بذجو ةركذب داشأ هلثمو زاحي

 حرس هب ددن ليقو ادراش ههجو ىلع بهذ |ذ | ريعبلا كن كلوق نم سانلا ىف عيشيو رهشي

 د17 لل لرقعللا لوقعملا تلت !يبقلا ركذللاو هوركملا لوقلاواهيق عقوو ةنوبعب
 لثم لا ىو لوعفم ا مها لاثم ىلع تدرو ىتلا رداصم لا ةلج نم ىهو رسيلاو ةدذلجل روسيملأو

 رعش يىارلل نّشنيو الوقعم َمِدَعَو الوقم مَع نولوقيو لوقعم دلو لوج هل ام
 اوقعم هداوفل اولامحل  هماظعل اوكرتي م اذا ىتح

 اكهيف مكلخدا الما ىا وقس ق مكعلس ام عن لاق لعتمو مزال كلس اهكلسو



 ا

 َقوأ ولو ؛ةماقم ءاشنإل ةدىعَب ىوصتما ا , تايآ بحاصو

 كلذ ىرست الو ,:ةيلاشنا و الا فرَتَعَي ال | ةَعاَدَق ةقالَت

 000 0 0-00- , هتلالّدب الإ 0

 ا نشل ل ا «نلا يل جهه ٍْبَك ْنَصَي ْنِحَّل

 1 : ىذلا دروم او ا ىذلا ِرْدَملا ف نوكأ ل أ وُجرأو

 0 دفكب هفثأ نرام عداجللو , هفلظب هفتح نع 5 قو
 وجها بج ]أرز 18

 ىذادغبلا بتاكلا دايز نب ةمادق نب رفعج ىنب ةمادق جرفلاوبا وه ةمآدق ىلاح |نه
 كردا هنا ىظو ىزّرطملا لاق باسل عضو نم لوا وه ليق ةغذلبلا ىف لثما هب بورشملا

 ام ةانعمو نعت لئاقلا هللو ةريثك ف يناصن هلو ساب صضارلا هنبأو هاب ردنقملا مايا

 س غعلوق ىرعزالا لاقو هلع صلاخو هريخ ىا هرد ه» علوقكوه ليقو لئاقلا لوق نسحا
 عمب اقهاع ذلجر نا نيبلا اذه ةّصق اهاكبم لبق ولف هلمكا ام هل اوبعا ىا نالف

 اذاف اهجوز قارف ىلع ىكيتو ةمامحلل هذه مثرتت نا نب ذل لجرلا لاقف نمئرت ةمامح توص
 بطاخ مث |ديده ءاكب ىبف ىبيبح قارف ىلع ىكبا ال ملف اهجوز قارف ىلع ةماح تكب

 ٌتغلاب ناو ةمامحل لضفلا لب ةمامخلل نم ءاكبلا تّلعت نا دعب ءاكبلا عفني ال لاقو هسفن
 وعم .اهلؤا عاقرلا ىب ئدعل تايبالا «نج اهدعب ءاكيلا قف

 مبينا“ اركلا طرف نم للعلا امان دك
 _  مكرعلا نسحب اهاكبم دّدرت ةكيا نصغ ىف ءآقرو تكب ناوملا

 ءاكبلا عم نوكي ىذلا توصلا تدرا تدوم اذاف رصقيو تب ءاكبلا اغاكيااكيلا ال مه
 ىلع ةماملل كلا ىاضم هنال ٌدردسملا قاتلاب انه داوملاو اهجورخو عوهدلا تدر كرصق اذار
 هرَّصق هنا الا عومد اهل سيلو نينحو مث نوم اهل ةمامكلو تايبالا ردص نم فرعي ام

 نم نوكُي نا زوجيعو دودمملا نم اروصقم نوكي نا زوجيف لوالا اكبلا اماو رعتشلا ةرورضل
 لعافلا ميدقت بجاولا ناك ناو اكيلا وهو انه لوعفملا رعاششلا مّرق اًئاو اروصقم هلصا
 مالكلا وه رذهلا رذهلا ف ىل ميهف هلوقب سبللا لاوز ىلع هنم اداقعا سبللا عقي ثيح
 هيحاص ىو ء ءىش بلط ىف برضي لثم !نه هفلظب هفتح نع ثحابلاك هبا ابكي ذل ىلا

 نكي 2 هحبذ نصقو «نخاف ةيربلا ىف اشيكد جو ايبارعا نأ كلذ ببسو هسفن ىلت ىلا
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 هك

 امو ؛ رصَملا مات نب ثرادلل ىلا ُةَمَياَور ثدحتساو « يورسسلا

 , هيبلاط ِداَََس رك , هينرأت طيشنت الإ هيف ضاجإلاب ٌتدَصَق
 م يا ِنِيْدَح نيَنِيِب الا , ةَيِبَنِحَألا راعشألا 0

 ةماقملا متاَوَح اههننممع يموت نيرخحأو يردك دمشلا

 هولُح ٌبسضتقمو , هرْذُغوُبا ىداخ كلذ |ةقامو ”ديجركلا

 ,تاياغ قابس هللا هَيَر َعيدَبلا َنأب ىفارقعا َعم اذه ' ةرمو

 تراك ءاهبلاو لامجلل وهو رسكلاب ربل نم هلصاو هنييزنو هنيسحم مالعلاو رعشلاو طفل

 معلص ّينلا نع ىور ام هنمو ءاممالا قدصا امثال نيعبالا نيذه ٌّصخ امنا ليق مام نب
 ٠ ترادلل اهقدصاو نمحرلا نبعو هنا نبع ءامنالا نسحاو ءايبثالا ءامبا مكدالوا اوه لاق هنا
 هيلع مزعي ىا ءىقلاب مهبو بسكتي ىأ ترج وهو الا نحا نم ام هنال ليق _ مامهلاو

 م نم ذوخام ةبذعتسملا ناهاكتشلاو ةكقسملا نيداحالا ىف ةضافالاب ى ١ ضامحالاب

 ىف ضامحالا لمعتتسيو داشل نم اهتماس ونع هاعرتو. هلكات لبالا ةهكاف وه ىذلا
 ذلح ام ةّللو اهتهكاف سيدو ليال زيح ليلا يرعلا لوقف لزهلا ىلا قلل ىم لاقفنالا

 مضهب هناكف ب نأ سي قلد كليم د
 قلع ع ّض ) ىتُما نا ننسملا ثيوحلل هنمو ريتكلا ددعلا داوسلا هيبلاط داوس اهب

 ّنعلا نيذف مثماوع سانلا ٌداوسو مليح داوسلاب مكيلعف ىفكلنخالا ميار اذاف :لالضلا

 ال اهنذل ةداكلا ىف كلذ لاقي الو ةّدغم ىهو !ادحاو ىدلو اذا ةاشلا نّدفا لاقي درفلا

 07 يبلا جارح نم ىدنعو ءاتعلا|ةاح ةركس نيا انيبااه نيناوك.. نجار الا نلت

 ادلو اهعناك نحاو لاقل امهنال وا اًّيورو انزو امهداحتال كلذب ايمن تبيلا نوناكو سبكو
 ىرعجلل ىقاثلاو قشمدلا ءاواول اهدحا ناقرتغم اههنال ناّيناولخل كلذك الو ىحاو نطب ىف
 بأ ةارملا سنت ال لثملا هنمو اهعرتفا ىذلا-ىا ةنالق رذع وبا نلف لاقي ةرفع وبا
 ىهو ةرذعلا لصالا و هنضنقا نم لوذل مالعلا |نهر نع وبأ وه اولاق م اهركب لتاقو اهرذع

 بضنقا ةولح بضنقمو لكلثم اهبرج افاففتسا ةفاضالا سنع ءانلا اوفذح مثكل ةراكملا
 ةبضنقم ةقان هنمو سفنقم بانكو بضنقم رعش |ذهو اهلجنرا ةلاسرو ةبطخو امالك
 هعاطتقا وهو هباضتقاو نصغلا ٍبْضَق نم هلصاو ضارت نا لبق بكرت ىلا صو بيضقو
 كِل جيدملا َْق نخايو ييبنلا رعاشلا 0 نأ وهو ءارعششلا ح 1 3 باضنقالا هنمو

 هريردقن فوذحم ةربخو ءادنبم |ذه هلوق ءانوقلا بهزنم وه اهكهنيبو هنيب قيفلن



 تفعل 4 5 04

 ىَواتقلاو ؛ ةّيوحتلا ئباحالاو , ةّيِبَدَألا فئاطألاو ؛ ةّيِبَرَعلا لاثمألا
 ن9

 , ةَيكْيملا ا علا 7-3 و 00 0 ,هيرقلا

 ةرساشل نيب ام عخكلاو بكتملا نم ءآدرلا عشوم قئاعلاو اهعتكو اهقناع نيب ةأرملا هّشت مث
 ىلع نسح عج نساسلا تايانكلا نساحمو اهرخاو عالضلا رصقا وهو فلل علضلا ىلإ
 نيتففب هبش عمج هباشملاو ةحيل عمج مدلملا ةردنلا ىف هلتمو نسحم عمج هناك سايقلا ريغ

 دارملا اما ءاليطبا اوعج مهناك لطاب عمج ليطابالاو اضيا نيتففب ركذ عمج ريكاذملاو
 ظفللاب هركذي ذاف قاعملا نم ىنعم تابتا ملكملا ديري نا نايبلا ءاهع دنع ةيانكلاب
 هلعجيو هيلا هب صويف دوجولا ىف هفيدرو هيلات وه ىنعم ىلا ءىبي نكللو ةغللا ىف هل عوضوم ا

 ةماقلا ليوط هنا نونعي ردقلا دامر ريثكو دابخلا ليوط وه مهلوق كلذ لاثم هيلع ليلد
 نكلو هب ضاقل هظفلب هوركذي م مث ىاعم ىرت اهكهلك اذهب اودارا دقف ىّرقلا ريثك

 داهفلا لاط ىلاط اذا ةماقلا نأ ىرت الا دوجولا ىف هفيدر وه رخآ ىنعم ركؤب هيلا اولّصوت

 رهاوجلاب عّمرم جات لاقي بيكحرتلا عيصرتلا هتعضرو ردقلا دامر رثك ىرقلا رثك اذاو
 حالطصا ىف عيصرتلا اما ةعيصر ةدحاولا اهب لي قلك ضو ماسرلاب لح ىا فيسو
 عيمج ىف كلذ ىور ناف زاجمالا ةقفتم نازوالا ةيوتسم ظافلالا رّيصت ناوهف مالعلا داقن
 ىم هلاثم ,نيتنيرقلا نم .نيئزح ق كلذ ةياعرا نم قباذلف الاو كاف, نيتنيرقلا ءاركا
 وهو ىريردلل لوق رثنلا نمو مهباسح انيلع نا مت مهبايإ انيلا نا ىلاعت هلوق ليزنتلا
 رعش سارف ىإ لوق مظنلا نمو هظعو رجاوزب عامسالا عرقيو هظفل رهاوجبعاجتالا عبطي

 باهن نيبلاطلا هلاورماو سرك نيمار كاش
 رعش ةسداسلا ةماقلا ق ىريرلل لوقو

 ههبدقلاىتبرت جورسو ههمصلا قرسا ٌناسغ 02
 ىلع عمجتو توحدو توعد نم ةيحدالاو ةيعدالاك توجح نم ةلوعفأ ةيجذلا ةيركلا كاكاو

 نم اذه لصاو !ذكه عمجي ةّينماو ةّيفثاك ادةنشم ناك ام لك قازيسلا لاق احا عاحا
 لئاسرلا نلقاع كناكق نيجاح اذاف لقعلا ىف ةارابملا“ ةاجاعلا نال لقعلا وهو ىّتِعلأ

 هتروكاب. ىلع تيلوتسا ئا..ىقلا .تركتبا هنم. لوقت اهتروكاي لع لوتس 21 :ركيلل
 اولاق ركتباو ركب نم ةعمجلل تيدح ىفو اهلّوا صو ةهكافلا ةروكاب نم هلصاو هلوا ىو
 بطقل ةربصلا بطتلو ةعرتخل !لئاسرلا ةانعف اهلوا نم ةبطخل كردا ركتباو عرسا ركب

 ريبكو سا لا نوبطخي دل اوناك مهندل ميظعلا رمالا نا طخ ىنم ىهو ةبطقل عج



 ةححلارو كك

 | ؛ هلزهو ل لوقلا حج ىلع ا يس , ةّبِصان موتو

 «ةرداونو بألا صو ' ةرردو نايبلا روق ؛ هلزجو ١ ظفللا قيقرو

 ويف ها ,تايانكلا نساحتو ؛ تايالا نم هب اهُدْحَتَو ام ىلا

 حردل حرقلا لصا نال زاجلا راعتسم نم وهو عبطلل اهوراعتساف داجاو ةبطخ وا ارعش عدتبأ
 م فصو ثيح ةراعنسالا - نقو علطو قش ىأ هبان حرق ىذلا سرفلا وهو حراقلا هنمو ٌقملاو 704 210

 عضو ىف هل تعقو ام ريغ اهب نيرا ةهكلك نا معا ءةغذلبلا لوصا نموهو دومجلاب ةرقلا 7”
 سنج زاجلاو ني ةعنللو نسا عامجتلل كلوقكز اجم ىف لوالاو ىاثلا نيب ةظحلم ل اهعضاو
 ءىتتلا هيمبشت نيرت نا ىه ةراعتسالا اما ةيانكلاو ليتقلاو ةراعتسالا اهنم عاونأ هنت

 هيلع هيرجتو هّبشملا ةريعتو هب هّيشملا مسا ىلا ءىجتو هرهظتو هيبشتلاب عفت نا عدتف ءىتلاب
 هتعاجت ىف نسالاكوه ذلجر ىيار لوقت نا ديرت اريدقتو اظفل نيبلا نم هركذ حرط عم

 نم ممعازاجلا نا دقنلا لها لوقو ادسا نيار لوقتو كلذ'عدتف ءاوس هشطب ةٌّلشو
 عيدبلا ةلج ىف اهّدعف هارجم ةيراجو زاجلا لثم نناكول اهنا غلوق :دضعي ةراعتسالا
 ليرجتو جشرت ةراعتساللو نحا هلقي مل امم |ذهو اعيىب زاجلاب فوصوم لك نوكي نأ نقي

 هيعدتسي ام هيلوتو هبناج يارتو راعتسملا ىلا ةراعتسالا ى رظنت نأ وهف اهحيشرت امأ

 3 |8 ةغبانلا لوقو نيبلا ٌرْضَي مل لحكلا هّشير عسب ىْثَمَر ريثك لوقكه يضنقي ام.هيلا من ا

 لحل و بلا روظنم ةحارالاو قرلا اهو اههنم لك ىف راعتسملا هيف بزاع ٌلْيللا حارا ردصو
 مقاذاف ىلاعت هلوقكه يلا اروظنم ال راعتسم لا نوكي ناوهف اهديرجت اماو بزاعلاو سلا

 ليقل انه راعتسملا ىلارظنول ىذقم حالسلا ىاش نسا ىدل ريهز لوقكو عوجلل سابل هسا 2,47

 ف ةّيورلا يثور ىنتاربلا ىادو | يبلاغلا ىفاو د نسأ ٍىدل ريهز» لاقلو عوكل سابل مهاسكف

 (/ ةليعف أي اومغداو ًءاب ةزمعلا اوبلق منا الا رّكفتو لّمأت اذا رمالا ىف أور نم ةزومعم لصالا

 رعش لاق نم نسحا دقو ةهيدبلا دعبو ةهيزعلا لبق 0 ىو ةيور اولاقف
 ةَيَوَرلا هيفكتف نقلغنا اذا قاعملا ىَرَع لحت ةَيَهيَدَي

 ةركفلا باهذل انهاه ريعتساف اهيف ةروغو ضرالا ىف ءاملا باهذ لضالا ق بوسنلا ةبضان

 نماذهو بصان هما اي مهل ىيلك ةغبانلا لاق بصن تاذ ىا ةبصان اهناصقنو

 ؟0010 1 لرخو بوعامز هبل طقم حا هلزجو ظفللا قيقرو ةيضار ةشيع باب

 لزجاو ميظعلا ليزلو سبيو بطال نم مظع ام لزإلو ةناتم لاو ةحاصفلا قطنملا ىف ةلازدلل

 مشوتلا لصاو ةراعتسا وهو اهتنيز ىأ ا كيحرلا ٍدض لزل ظفللاو هرثكأ ءاطعلا

 رفاوجلاب عصريو مدا نم اضيرع سني ةدذاق هبه وعو ءاسنلا, ََح نم دو جامولا ابلا
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 , لقعلا ٌروُع هب رَبْسُيو « مولا ظرفيو « مهَعلا راح هيف ىذلا
 بلماك َنوكَي نا ىلا ُةّبِحاص ٌرْطسُيو ,كرمملا ُةَجَف هيف نبتت

 هل َليِقَأ وا انكم ْمَس اًمَفو ٍلّْيَحو ٍلْجَر ٍبِلاج وا ءِلْيَ
 ةدوعد تيبل « ةلاقَملا نع ىتعَأ الو « ةلافإلاب فعْسُي ل اهف ءٌراتع

 تاَشْدأو ؛ عيطتسملا َحِهْج هتعواطُم ىف ْتلَدَيو « عبطملا َةَيِبلَت

 « ةّبضان ةيورو 6 ةدماخ ةَنطفو , ة>ماج ةحرق نم هيناعأ ام لع

 ريغ ىلا قبس ىأ مثرلا طرغيو طرغيو هنلاقا بلط اذا عيبلا لاقتسا نم نيفعتسا ىأ تلقا

 ةديبع وبا لاق ليل بطاكر اثكملا قيص نب مكا لوق نم اذه ليل بطاك .باوسلا
 اليل هباطتحا ىف :برقعلا هتغسل 0011 ابر هنال ليل بطاحب ههّيش امنا هلاثما ىف

 نيكل نيب طلخف ةعمج ام ىري ال هنال ليقو هحللم هيف اهب ملكت امنر راتكملا ىلإ نكف

 ليخو لجر بلاجوأ _ هناسلب هسفن ىلع ىابللو همالكىف طلخلل نيهجولا ىلع برضي ٌىدرلاو
 ةفاك ةسئاز ام املق -ىوق سراغفلاو قّيعض لجارلا نال ليل بطاخ دارا ام هب دازأ

 عيبلا سف ةلاقالا ةلاقالاب لاطو رثكو لق لاعفا ةثالثب الا لصّتت دلو مقرلا لمع نع
 مفلا نال لوقلا نم لوألا ىلع هقاقتشاف ءايلا نم وأ واولا نم نوكت نأ امِإ هفلاو ءارشلاو

 مفلا يبس مونلا نال ةلوليقلا ' ةلوليقلا ظفل نم نوكي نا لقتج ىاتلا" كعو ليقو لاق نما ةلا تيا

 سلخ ل ا هبولطم عدي مل ىأا ةلاقملا نع ىتعا دل و حاسفنالاو

 نا ليلخل لاق كيبل هل ىنلق اذا لجرلا نيبلو زمهلا ريغ هلصاو زهلاب تابل اولاق ارو

 00 ناكتلاب تييبلو ناكملاب تببلا لاقي ناكتملاب ةماقالا  ةيبلتلا لعأ
 انا ىا كيبل ملوقو ننكظن هلصا امئثاو نيثظت اولاق امكالاقتتسا ءايلا ىلا ةيناتلا ءابلا

 كل ال لاقي نا هقح ناكو اًركشو ه» اًكمح كلوقك ردسصملا ىلع بصنو كتعاط ىلع 0

 ملوق نم وض ليلخل لاق ةماقا دعب ًةماقاو بابلا دعب كب اًبايلا ىا نيكاتلا لع ىت 91

 ةيمحملل ءاجلااو تاكل تاكا نع امب كهجاوم انأ اااه داع ئآ ىراد ٌبلت نلف راد نلف راد

 قيطلاوه عيطتسملاو ىنعمب اهه ليقو ةقشملا من مفلابو ةقاطلا مضلاب سهل حيطتسملا نيك سهج

 قطاشن رمدعو ىرطاخ روضح مانع وتم هيشافأ امتمقأ ع ةسماج ةكبرق نم هيناعا ام ىلع

 ىهو ةجاعملاو ةاساقملا ةاناعملا ةماقم نيسُح نانا نامزلا تداوحو يوم ةرثك عمو

 ةلوعفم ىعمب ةليعف ىهو رّيبلا نم طينتسي ام لوا لصالا ىف ةكرقلاو ءانغلا ند ةلعافم

 اذا ةكيرقلا نسح نالف اولاق م اههنيب ةسبكلل كلي ءاملا وهم مت اهترفح اذا اهتحرق نم



|. 
 - | تالا

 اذه ىف نتذكر ىذلا بدلا ةّيدنأ ضْعَبِب ىَرَج دق ةنِإف

 اهعّحَتبا ىلا ٍتامافملا ٌركِذ : ُةُحِباَصَم تّبَحو ؛ُهَُحِر رصعلا
 قلل أ كلر وشك ذللا ةجر , نادت ٌةَملَعو « نامزلا عمدت

 اهالكو .اهتّياور ماسه نب ىَسيِع ىلاو « اهتءاشن قٌيردنكسإلا
 ,مكح ةتراشإ نم راشاف ,نوغتت ال ةركذو « فرعي ال لوهكت نه ماقلا 011501 ا و0 2

 نو « عيدَتلا ولت اهيف وُلثآ ٍتاماقم ىشنا نا ىلا , مع ةمعاطو
 فقل نم ىف ّليق امم ةتركاذف . عيلّصلا َوْأَش علاطلا كردي ل
 ماقملا اذه ْنِي ُتلَقَتساَو نيب وأ اَنِيَب مظنو بلك َنيَب

 لس

 هندايز ىناك مما لك ىف سايف وهو بع عج ىف ةيبعا امك ىدن عمج ةيدنأ بدالا ةيدنا ضعبب
 زيفقو دومجو ءاشرو بارغو نامز ىف ةزفقاو ةدمعاو ةيشراو ةبرغاو ةنمزاك ةىم ةثلاث
 تدير عجارتت منووش تذحاو متلود تلاز اذا موقلل لاقي ةلرولا .نع ةييانك ميرلا هحير
 نلاغ# ب ناورفونا رمزولا وه راهاف هلوق راشإف . هماعو هتقرعم تنلط |ذإ.انإ هتقرعتو افورعم راس اذا ءىثلا فّرعت لاقي ةفرعم ريصت ال ىا فزعتت ال ةفردملا نى ذلحت ةركبلا فّرعتت ال ةركن للوق وا العف ثدحأ اذا اقنأ معلوف نم اهروهظو اهءادتبا ىأ اهتءامشن محاير تيه مثومأ تذفنو ةلودلا عب نلاد اذاو مكحير بهذتو ىلاعت هلوق هنمو مكر
 ٌّيوقلا داضلاب عيلضلا اما نمالاو ةيباغلاو قبسلا وه واشثلاو جرعالاب هيبش ءاظلاب علاظلا عيلضلا واش علاظلا كردي مل نآو دوعسم ناطلسلاو هاب ىهرتسملا ريزو ناك اهفصالا
 لكل ريعتسا مت عالضالا ةّو نم وهو نيبنجلل رَفْدُم ناكاذا ةعالصلا نيب عيلض سرف لاقيب

 رعش هنع ىلاعت ههأ ضر ناسح لاك اباتكق لوي وا .ارعش لقي مل ام هرما نم ةحمف ىف ءرملا لازي ال لوقو ىنقتسا دقف أطخا ناو ىةهتسا نقف باصا ناف سانلا ىلع هلقع ضرعي قاف ارعش لاق وأ اباتكف لا 0 ماد لإ راغأ !دع ملا هترحاذف ودعلا ىف ٌىوقلا سرفلا جرعالا راملل كردي يكف
 اقّمُع ناو اًسيك نا سلاجلا ىلع هضرعي ءرم ا لقع رعشلا اصئاو
 اقّدَص ةكوشتا اذا لاقي نبب هلئاق نناأ نبب قوصأ نأو



 ؛ ٍلَسألا ةَعاصبو بلطلا ةعارصب , مَع ىذلا كّنَمو , ملل كَمرَك
 مسا عفَشْملا عيفشلاو ءرشتلا جيش دانت لقوا كل

 م

 مَدِفَصَوو ؛ َنييلَع ىف ٌةَنَجَرَد َتْيَلعأو ؛ نييبنلا هنا كتمت ىذلا

 لوف هَنِإ ,نيلئاقلا حا تحاور تعا قفا#ا نيبملا كباتك ىف

 ؛ نيم مل ءاطُم ؛ نيكم شرعلا ىذ دنع وق ىد ' ربرك ٍلوْسَر

 اددانع نودلا هباحتأو ا هلآ ىلعو هيلع لّصف ّمُهّللآ

 هتبككب انعقاد ؛ نيعبتم مهيدشو هيحَهل اش , َنيحلا
 كا م فا 1 ه0 3 202 0 2 و لن

 دعتو ؛ريدج ةباجإلابو ءريدق ىش لك ىلع كنا ؛نيعمبا مهتبك#و

 انيكتسم ميصأ موقلا ىف ىرس اكم اذا قو ندط# قلعت داو

 لعفم وهو ناكم اولاق امك ةمزاللا تادايزلا نم نوكُي نا زوجي هنا ىلع اضيا نيكتسي ىفو
 هتابثو هموزلل مملا ةلاصا مثوت ىلع نكقساو نكمجو نكاماو ةنكما اولاق مث نوكلا نم
 قنشا هنمو نيكسملا ردصم وهو نوكسلا نم ةلعفم ةنكسملاو ءةظفللا تافرصنم عيمج ىق

 لودفتو عردتو 2 سايقلاو ليدنملاو ةعردملا نم لدنمثو عردص# نخا امك نكشم“#

 ىاعفشملا ةراجتلل دلب ىلا دحا ندي ىلع ثعبت ىذلا لاملا ةعاضبلا لمالا ةعاضبو

 ليق ّلع ىف قلتخاو ٌولعلا نم ليف وهو لع عج نيّيَلعلا نيّيلع ف ةعافنشلا لوبقملا
 ةكتلملل ةفص ىف ليقو ةنكمالا ىلعا ليقو نيحلاصلا لامعا هيف عمجي ىذلا عضوملل مع وه

 ءامملا وه مهضعب لوقكرخا فالتخا هانعم ىفو دلب مسا نيرستقكدرفم مسا نيّيلع ليقو

 رده ليك ميركل وسر لوقل هنا _ ينم ا ةر وس لا شرعلا ةمحاقو ةنجللو ةعباسلا

 يدر عجر اذهلو ليئربج ةيألا ىف هب دارملا نا رهشالاو معلص سمحت وه ليقو ليثربج

 انيبن هب دارملا نا ىلع ريهاشملا نورسفم ا قفتا امم نهشتساو هبانكىن م ةيآلا لازاف ار

 ىلا فيعسلا لوقلا نع هعوجر سيلو ٍنوملاعلل ةحر ذلا كانلسرا امو ىلاعت هلوق وهو معلص

 دنع نباثلا نا الا ابجاو باوصلا ىلا ءاطخلل نع عوجرلا ناك ذا نسح وه لب بيعب روهتشملا

 ىذلا ىبيقلا هّبر دبع نب مءاقلا وبا وه روهج ىنباو ةيبألا ميركل وسر لوقل هنا روهج نبا
 ىميعلا ىسوم نب نموملا دبع نب نمحأ ئاثعلا وبا يملا ةتريرأل تاماقملا ةياوز هنعمل

 هداهاو هب هذلط اذا نيشلاب رصقلا داش نما ةوعفرو ةووق ىأ قوذلا اوداق اوداق ىقيرعلا

 اهفرع ةتلاسلا داشاو هتوصبو هتوص داشاو ءاتثلاب هعفر اذا ةركذب داشأ هنمو هعفر ةدّيشو
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 ةَرْدْعَم ىلا َْجَلُت آلو  ةَبَتْحَم الو ةعبتب قَهوُت الو « َةَمَحْنَم فقوم

 الو ,ةّيغبلا هذه اَنْلَنَأو , ةّينملا هذه انل ققَح َمُهَلل «ةردأب نع
 ص نا ع 2-2-0 عع جابو 9 0 نع

 اندم تقف ,غضالا ةغعضم انلَع# الو  غباشلا َكِلِظ نع اَنِعُْ
 كاسل اع ن

 انلودعساو :دنكسملاو كلا ةناكتسإلاب امعجو ؛ ةليسملا حي كيلا

 لجرلا لعف بيقع ندحت ىتلا ةلصقل ةعبتلا ةعبتب بهذلا وهو فرخزلاب ءىثلا نييزت
 ىلا ررضو ره قوحل ىا ةعبت لعفلا !ذهل لاقي ٌرشلا ىف هلامعتسا نكلو ٌرشلاو ريخل نم
 نلف لاقي ةّيور ريغ نم ةنَكل دنع كنم ردبي ام ليقو ةّنأل ةردابلا ةرداب نع ءلعاف

 رعش هلوق هنمو هترداب ىاخا انا و رالوبلا ىتخم

 ارش نار ئدسا ىف ددارد + .هل نكت مل اذا مح ىف ٌريخ الو
 ةريغ ءاهاو زربو اهل رهظ اذا سمتلل ىقت نم كنمحر لظ انع لزَت ال ىا كلظ نع انت الو
 هينالع ىأ ًةيحاض كلذ لعف هنمو ةزرابلا هيجان  ىب لكاسلاعو زراب ىاح اض ناكم هنمو

 ٠02150) اوك لاطلاو هم اج رخال لبق هناع يملا ةقيرط كه نعي يأ ىدع اها
 ىف لاقي هنال ةمءذلملل اًبلط انهاه ءاخالاب نرق اهّثار هفنكىف ىا نالف لظ ىف انا مهلوق
 ١ ا ال ءاعولا قواكامراذإ هلط نفو اهل لظ ال ىلا ىو لطلاف ةيحاض ةرجت زاجلا
 ىف :ئهج غلاب نعنم رارقا كل عوضمملاب انررقا ىا ةنكسم ار كل ةناكتسالاب انعخو كّلظ
 جنلاب غلبيو اهتبقر مظع عطقي ناوهو اهحبذ ىف غلاب اذا ةاشلا عخب نم هلصاو ناعذالا
 عاففلا ميذلاب غلبي نأ وهو كىلذ نود نونلاب عخنلاو ىلصلا قى ىذلا قرعلا وهو عاملا

 ةغلابم لك ىف لمعتسا ىتح رثك مث لصالا وه !نكه ةبقرلا ىف ىرجي ىذلا ضيبالا طيخل وهو

 0 لعفتسا وهو عجمخي لداذا ناكتسا لاقي «ىتعاطو ىدهجو ىككن هل نعذج ليقف

 نا الا لاح ىلا لاح نمرّيغت اذا لامتسا لاقي امك هنرك فذلخ نوكدل راص ىا نوكلا

 لذلا فالخ وهو صوصخم نوكن عر يغتلاب صاخ ناكتساو لاح لك ىف رماع لاعتسا
 لفسا ىف هنال رظبلا وهو ةأرملا جرف لخاد محوهو نيكلا نم لعفتسا وه ليقو قمأطتلاو
 نوكسلا نم لعتفا نكتسا هلصا نوكي ناز وجو لولاو ةراقلل ىق:هلثم راض ىا'هلذاو عضوم
 عبني ىأ ةرْشَج بوضغ ىرفذ نم عاينب رعش هلوقك غلا عابشال ىلالا تديبزو

 ثيح ىبرافلا ىلع وبا صنو حزتنمب ىأ حازتنمب لاجرلا مد نمو رعش هلوقو
 تديزو نوكسلا نم اولعتفا هنا ىلع هلمحا ال لاقف اوناكتسا امو اوفعش ايف ىلاعت هلوق ركذ
 الا ةلع فرح نيعلاو اوماقتسا لتثم اولعفتسا ىدنع هتكل حازتنم ىف ىديز امكى لالا
 رمحا ىنبا لوق وحن ىف هنم لعاغلا منا ىف نبت دق هنا ىرت



 مدلل م_مق د

 لقت نم كرِفْعَتسَت ام ,ِتاهّمَشلا قوس دلل «تارهتشلا قوس نم

 أ |حداق اقيفوت كْنِم به بهوتسنو , تانطخل ططخ ىلا «تاوطقل
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 اَقْطْنو ءقذشلاب اّيِلَكم اَناَسلو : قلل َعَم اَبِلَقَتُم اًبْلقو ءدشرلا
 ىَوه ًةرهأف ودع غيزلا نع ةىَئاَد ٍةَباَصاو هل اًديوم

 ةيادهلاب اندعسُت نأو ءرحقلا كاع اهب كرد ةريصتتو ”نا لا

 ةياوعغلا نم ٠ انّمصعتو , ةنابإلا ىلع ةناعإلاب انكضعتو ,ةيارّدلا لا

 ا ا ىتح , ةقاكفلا ىف ةمافسلا ٍنَع اًمعِرصَتو ؛ ةياوولا 26
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 فقت الو ,قَسَمَأم دروَم درع الق« ,ةفرخزلا لُداَوَع قكنو قدس

 خفو عبصلا غفا لاقي ىشكلا عفلاو باها ءآرو اّممح تسلا قرخ كنهلا خافلا كتهو
 عمج ناهيشلا ناسنالا ىواسم فاشثكتا ةحاضفلاو ةهضفلاو ليللا داوس ىف رانتسا اذا
 اهطنتخي ىلا ضرالا ىهو ةطخ عج ططقل ططخ ىلا ةرمإ كيلع هينشي ام ىهو ةهبش

 قدصلاب ايلقم اهينبيل اهراتخا دق هنا ميل طخلاب ةمالع اهيلع معي ناب هسفنل لجرلا
 غيزلا نع قدصلا ناسللا ةيلحو ةيلح ء ىت لكل ىلع نينموم ار يما لاق انيزتموراغصتم ىأ
 لمجلا ىفو هيكحاو هاضما اذا رمالا مزع نم مدا ةمبزعلا ير جور نر ل نع لبا سلا
 ةدارالا مزعلا ىروغلا نعو هلعفت نا ديرت ءىتلا ىلع بلقلا دقع ةهيزعلاو مزعلا
 ىَتَمَي ال احتاج رم اذا هنانع ىف سرفلا ممزتعا هنمو لعفلا ىلع سفنلا نيطوتل ةمدقتملا

 ردق هي فرعنف نيكل الاع اريمي القز فلكسن ىنجي ىفنلا نوه, ةفرعم ئا ردكلا ناكر

 ةنابالا ىلع اهيلع اصيرح نوكت ىتح اههظعتو ةعاطلاو قلل ردقو رّبكتن كل قاح انسفنا
 انا هينيتساو.رهظ.ءىتلا نابتساو هتضوا.اذا:-ىقلا.نيبا ءايمالا قداح ةنانأب كع نأ
 ربخل تيور ردصم ىه ةياورلا ىدعتي ذو ىدعتي انا هتنيبتو رهظ ءىتلا نييتو هتفرع

 هلها ةّرسم نم هيف امل أفلا ٌمضب ةفاكف حازيلل ليق ةهاكفلا كريغ ىلا هتدنسا اذا
 ناسللا هّبه عرزلا نم سمي ام و ةديصح عج دّياصحل ةنملالا نّياصح .. .عانقسالاو
 تيدح ىف . ىف معلص هلوق نم انهو تابنلا نم هب عطقي اهبو لهم لا نحب لوقلا نم هب عطقي امو

 لئاوغ ةفرخزلا لئاوغ منتسلا ىئاصح لا رانلا ىف مثرخانم ىلع سانلا ّبِكي لغو ذاعم
 اهلصاو. لطابلا نييزت,ةفرهزلاو ةتكيلماىرنملا هتلاغز كاع اهذحاو تاكلهمو لئاود تأ
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 محلا نحولا هللا مسبب

 نب مداقلا دق وقااةتوألا لحخلا يَشلا لا

 قٌىرصّملا ٌىَريِركْلا ناهاع نب بدت نب نع
 ةعصتم هللا درب

 راما ننال (ناّمَبلا َنِم تع ام قاع كحد انإ ! مُهّللا
02 

 دوُعَتو ل ف كتما عي سخسأ ام دع ا

 ملا ءاضغاو ؛حداملا ءاوطاب َن دس ! ِحوضُت ١-9
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 ال فحتستو , اغلا كنتو 5: داقلا ءارزإل ب َباَصتنِإلا م قكتست 8

 ةبطخل 0

 ظفللا نوكي ال ناوه ديقعتلا ىنعمو ديقعتلا نع مالكلا صولخ صو ةحاصفلا وه نايبلا
 1 2 1 ىذلا نللا هو ا جب! يحل انطاك دارملا علل ىلع ةلالدلا رهاظ
 نا وع نايبتلاو نايبلا نيب قرفلاو رهظيل ءىتلل قتتكلاو حاضيالا وه نايبتلا ةوغرلا

 ليقو هيف طاشنلاو هيلع صركل ىا نسللا ةّره نانجل لمع نايبتلاو ناسللا لمع نايبلا
 مك نإ نشل نسل وو يح سعلا نعللار طاش ر هلل ليقو وديسلارا < :كلاوبلا
 101١ انتم ام ىلع ةداوزلا نع. ةرانح اهو ةلئقف وأ لصفيعج لو دقلا ر وهلا لويقفو
 ءارطأالا حدلملا ءارطاب قيضلا نم هلصاو ةحاصفلا ىالخ وهو ىتلا ىارصنل حوضفو

 تيرطا هنمو ةوارطلا ءردصمو ضغلا ءىتلا ىرطلا سراف نب نسمح ا لاق حدملا ىف ةدايزلا

 كح دارا ءايقلا 141 هياستنالا . اننخ هتلعج تاثاكش هيقءام سحاب هدحدم,اذإ اهذلق
 خفلا ممالكب ىسانلا انيلا ىرب افده انلعجت ال ديري مييعو سانلا مالكل فادهتسالا

 رسل 0 ي نحاشلا اقلاو هقيقما اذا هد ىرزا ردصم ءارزألا عداقلا ءارزل



 والا عدلا

 ىم

 ىيرعلا

 م ا

 مهتاقيمو أ رعشمو

 نع 50 - 2 - نع

 ناب ٌيرح ىريرخل نأ
 هتاماقُم ربتلاب بتكت

 ىرشخزلا سا راج



 نا

4 
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 ناك هنا لاقيو اهنم يريرخلا لصا ناكو ولا ةدشب ةفوصوم لخلا ةريثك ةرصبلا

 روكذملا ناورمشونا ريزولاو ءراسيلا ىوذ ىم ناك هناو ةلغ فلا رشع ةينامت اهب هل

 نامز روستفو روتاغلا نامز رو>ص ةاّمس فيطل خيرأت هلو ردقلا ليلج اليبن الضاف ناك

 ىذلا ةرطفلا ةرصعو ةرتغلا ةرصن باتك ىف ىناهبصالا دامع هنم لقنو رودصلا

 ىيتنثا ةنس روكذملا ريزولا وتو اريثك القن ةّيقوجيسلا ةلودلا رابخا هينركذ

 دم متفلا وبا وهف روكذملا ىادنملا نبا اًماو «ىلاعت هللا هجر ةيامسخعو ىثلثو

 طساولا رفعج نب مهربا نب دن نب ىلع نب رايتخج نب دم سابعلا ىأ نبا
 ىزاخل ركب ىبا ظفاحلاك نايعالا نم ةعاجب هنع ذكخا ىقف ىادنملا نباب نورعملا

 ةيامسجو ةرشع عيس ةنس رخآالا عيبر رهش 4 هتدالو تناكو ءةريغو هركذ مدكلا

 ىلةنملاو + قاعت هللا مهجر ةياقسو سي عنس نابعش ىم ىفاثلا ىاهب فرد ا

 مملا مضي ىديعملاو ءةزمهلا كمو ةلمهملا لادلا متفو نونلا نوكسو مملا متفب

 ةروسكم ةلمهم لاد اهدعبو اهتح ىم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا ىيعلا منافو

 عمست اضيا ءآجو ةارت نا ال ىديعملاب عمست لشقملا ىف ءآج دقو ةددشم ءآيو

 ءامأ نسب رؤنلل هب ردكم نالوا ئشلا لضتلا كاتو ءارك نأ مريح يدي

 هنيع :تيحتقا هآر اف هيب عمسي ناك قزاذلا ىهملا ةرمص نب ةقشل هلات ءامسلا

 اهنم داري رزجب اوسيل لاجرلا نأ نعللا تيبا ةقش لاقف هنعراسو لثملا !ذه هل لاقف

 هتابثو هلقع نم ىأرو هلاق اًممرذنملا بجعاف هناسلو هبلق هيرغصاب ءرملا امنا ماسجالا

 ناندع نب للعم ىلا بسني ىديعملاو هل رظنم الو تيص هل نمل برضي لثملا اذهو

 «لادلا هنم اوففخو ورخص نأ كعب ةوبسن كقو

 ناكلخ نبذل نايعالا تايفو ىم لوقنملا مت



 اضيا هلو وكلا ىف ةموظنملا بارعالا 2 صاوشمل ماهوأ ف صاوغلا ةرد اهنم

 هلوق كلذ نم « تاماقملا ف ىذلا ةرعش ريغ ريثك رعشو لاسر ناويد هلو اهحرش

 نس ىيساوفقو

 اَنْبَت كف ِهيَّدَح يفرعشلا ىَرك امأ هي مارغلا اًذَه ام ٌلذاوعلا اوُلاَك

 . م لمع يديم 6
 م بع ©. 202 2 7 نار سن 2 نا هلع

 هدير 50 3 255 ىنيدلا دامع ركذو

 يلا تنتف رجاخب ءابذ رك

 00 ا َّجاَه رطاخل نيكستو

 ىرذاع داحم يلذاع هلجأل راذعو
 رْياَعَصلا ٍفشُك َدْنِع  تَروفاَصَك نجت 0

 ةءاج رظنملا يبق اهمذ ناك هنا ىو ءاريثك سينجتلا اهيف لمعتسا دداصق هلو

 هنم كلذ ىريرتمل مهفف هلكش ىزرتسا هآر اجف ايش هنع ذخأبو ةروزب ببيرغ صخت

 بتكا هل لاق هيلع ىلمي نأ هنم سمتلا الف

 سول قس ةنسعأ دارو رقه ُةَرَعِراَس ُلَوُأ تأ اَم
 كك ديعملا لثم لخير عل ىِريَغ ُكِسْفَنِلِر حا

 ةيامعيراو ىيعبراو تس ةنس ىف ىريرلل ةدالو تناكو « نرصناو هنم لجرلا لج

 مارح يب ةكس ىف ةرصبلاب ةيأمسجو ةرشع سخ ليقو ةرشع تس ةنس قوتو

 هللا دبع نيدلا مم جن تاماقملا نزاجا ىتيلاوكل روصنم وبا لاق نيدلو فلخو

 ىارجلاب هتبسنو ءاهّيشنم اههبا نع هللا يبع نيدلا ءايض ةرصبلا ةاضق ىضاقو

 ,ميم فلالا دعبو ءآرلاو ةلمهملا ءآلل ماغب ىو ىلاعت هللا هجر ةكسلا هذه ىلا

 ةبسن ىريردلو , مهيلا تبسنف ةكسلا ةذه ىف اونكس برعلا نم ةليبق مارح ونبو
 قوف ةديلب نون فلالا عبو ىيشلاو مملا تغب ناشملاو « هعيب وا هلمعو ريرشل يلإ
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 جتغلا وبا ىضاقلا يورو هفع ىورو هب جرختو ةرصبلاب هيلع لغتشاو روكذملا ير

 نع هنم اهعمس هنا ركذو ىريرمل بارعالا ةحلم هنع ىادنملا نب جا نب دج

 دّجوتو هنم اهتعمسف ةيأمسجو .ىيتلثو نامت ةنس ىف طساو انيلع م دق لاقو ىربردل

 ىلاعت هللا هجر اهب ٌقوتو ا ةّم اهب ماتاو اهلصوف ذادغب ىلا !ادعصم اهنم

 و نيدلا رخ هبقل لاقو ةديرخمل ىف داَمْعْلاَو ليذلا ىف ناعمسلا ةركذ اذنك

 نب ثرحلاب اهل ىوارلا ةيمست اماو « ةيأمسجو نيعبرا دعب اهب تامو ناشملا ةّيرحص

 ىم. ذوسخحأم وهو. تاماقلل حورست ضعب ىف هيلع تغقو !ذكه هسفن هب ىنع اهاف ماه

 امو ماهخشالا ريثلكا مامهلاو بساكلا ثراحلاف ماني مكلكو ثراح مكلك معلص ىبنلا لوق

 ىتقعا دقو « ةروماب متهمو بساك دحاو لك نال ماّخو ثراح وهو ذلا صخإ نم

 عيماج#لا ضعب ىف 557 «رصتخلا ىم مهنمو لوط ىم مهنف ريتك قلخ اهحرشب

 كا :ةرضبلا ىم اهلجكو ةماثم نوحترا اهلمغ هذه قاك قاهاقلا» لكع اك 3 ل نا

 ىم تسيل اهنا اولاقو ذادغب ءابدا ىم ةعاججب كلذ ىف هقدصي مف اهاعداو ذادعب

 هيلا هقاروا تعقوو ةرصبلاب تامو ةغالبلا لضا ىم ىرغم لجرل ىف لب هفيناصت

 ىهسم لتجر انا لاقف“تعاتص' نع هلأسو ناويدلا انيزؤلاب ءاعفاكساك ا افاق

 ةاودلا خاف ناويدلا ىم ةيحان ىف درفنان اهنيع ةعقاو ىف ةلاسر ءاشنا هيلع حرتقاف

 نال وهو ماقف كلذ نم ءىشب هيلع هللا مفي جف اريثك انامز ثكمو ةقرولاو

 ةركذ مّدكقملا رعاشلا ملفا نب ىلع مسقلا وبا اهلمع ىف ةاوعد ركنا ىم ةل## ىف ناكو

 نيذه نا ليقو ملفإ نبا دشنا ريزولا اهحرتقا ىتلا ةلاسرلا يريرخل لمعي مل اف

 روكذملا رعاشلا ىذادغبلا ىمردل انيكج ىنباب نورعملا دجنا نب دن ىال نيقيبلا
 رم رور ماك تن

 سوهلا نم هنونثع فتني شعل عير نمااتل يدق

 ني ناويّجلاطسو امر اك ناشملاب هللا هقطنأ

 ناكو ةركفلا كنع تدك تل اعّلوم ناكو سرغلا ةعيبر نم هنا معزي ىيريرمل ناكو

 نهريشو رخل تاماقم رشع لمع ةهدلب ىلا عجر املف ةرصبلا ناشم ىف نكسي

 ناسح فيلاوت ىريرشلو ء تاهل نم ىلا( ناويدلا ىف ةرصحو هيع ىمرذتعاو
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 نامزلا ءانبا ءابناو نايعالا تايفو باتك نم

 تاماقملا بحاص ىارخل ىرصبلا ىريرل نيخع نب دتحم نب ىلع نب مسقلا دم وبا
 ريثك ءىت ىلع تلهدشاو تاماقملا لمع ىف ةماهلا ةوظنخل قزرو ةرصع َةمأ دحا ناك

 اهقفرعم قح اهفرع ىمو اهمالك رارسا زومرو اهلاثماو اهتاغل ىم برعلا مالك ىم

 هعضو ببس ناكو « هتذام ةرازغو هعالطا ةرثكو لجرلا !ذه لضف ىلع اهب لدتسأ

 مارح ىنبب ةدجسم ىق اسلاج ىبأ ناك لاق هللا يع مساقلا وبا ةدلو هاكح ام اهل

 ةتلاسف ةرابعلا نسح مالكا يصف لال ٌتررغسلا ةبقأ هيلع نيرمط وذ ريش لخ دف

 ىبأ لمعف ديز وبا لاقف هتينك نع ةوربختسان جورس ىم لاقف يشلا نيا نم ةعاجملا
 ترهتنشاو روكذملا ديز ىبا ىلا اهازعو نوعيرالاو ةنماثلا قو ةيمارحلاب ةفورعملا ةماقملا

 ريزو ىامشاقلا دن نب دلاخ نب ناورشونا رصن ابا نيدلا نست ريزولا اهربخ غلبف
 اهريغ اهيلا مضي نأ ىدلاو ىلع رامتاف هتيجتا اهيلع فقو اف هللاب دشرتسملا مامالا

 هلوقب تاماقملا ةبطخ ى ىريرخل راشا روكذملا ريزولا ىلاو « ةماقم ىيسج اهمهاف

 عيدبلا ولت اهيف ولتا تانلاقسا سا ناك مغ ةيطاطو مكح هتراشا ىمراشاف

 ىف تيأرمث خيراوت ةّدع ىف هتدجو !ذكه « عيلضلا وأش علاظلا كردي مل ناو

 اهعيجبو تاماقم ةخدن ةسورحملا ةرهاقلاب ةياهتسو ىينامثو تس ةنس روهش ضعب

 لالج ريزولل اهغفتص هنا اهرهظ ىلع هطخب اضيا بتك دقو ىريرخمل اهغتصم طنب
 اضيا كشرتسملا ريزو ةقدص نب ىلعزعلا ىا نب ىلع نسل ىبا ةلودلا ديمع نيدلا

 ٌقوتو ,«لدعأ هللاو فّنصملا طخب هنوكل ىلوالا ةياورلا نم مما اذه نا كش الو

 ىف ةكدنتسم ناك اذهف ةيامسجو نيرشعو ىبيتنتا ةنس بجر قروكذملا ريزولا

 نب ىلع نسلمل وبا نيدلا لاك مكالا ىضاقلا ركذو « جورسلا ديز ىبإ ىلا هتبسن

 ءانبا ىلع ةاورلا ءابنا ةاهس ىذلا هباتك ىف بلح ريزو ىطغقلا نابيشلا فسوب

 بحتو ايوغل ايوحن ايرصب ناكو مالس نب رهطملا همسا روكذملا ديز ابا نأ ةاحنلا



 هى تا 400 0

 مهيفو ريقز لاق اسلجت موه اك ةماقم ةماقملا كد ينتحر

 0 ا >2

 رعش لهلهم لاقو مهشوجو ناس تا

 سلدلا بيِكفاتي كدت بيساو ١ تادنووأ قد راثلا أ

 دل لاقي امك ةماقم امههبشا امو ةظع وا ةبطخل ىم اهيف هدب ماني اك لدق لآ لإ

 اما ىلع ءىتنلا رمهعاقيا باب نم !ةفو ىاعقلا سلاسو ءابطتل تامر

 باحتلا مهتيمست كلذ نمو ببسب هنم نوكي وا هايأ هنسبالم رتكتو هب لصتي

 رطلإ ليق ىتح رثك مت اروهط ءام ءامسلا ىم انلزناو ىلاعت هللا لاق ءامس
 رعش لاق ءاهس

 اًباّضغ اوناك نإو ةانيع موق ٍضرَأِي امسلا طقس اد

 تيب ىارلا لوف ىف اينمل هنمو مكانيتا ىتح ءامسلا أطن انِلز ام اولاقو
 دور >5 مر 4 را نر

 من و كرات دطد ياا يالا را

 ىذلا وهو تابنلا ىم نانوكي امهنال ايح نمسلاو 1 اومسف اوعستا مث رطمل اب

 «لايذالا ليوط لاجلا عساو باب اذهو هلوق ىف ىجارلا ةدارا



 ا

 ةلوسا بحاص ىزارلا ركب ىنأ نب دمي ركب ىلا نيدلا سمن نيشلا فيلأت رخا
 هدكدي مل حرشلا 1ذهو ةيافسو, نيتسةنش» داعب ةوتللا حاضعلا راتكو نازقلا
 الا بدالا لاكب هبحاصل دهشي فيطل حرش وهو روكذملا هبانك ىف ةفيلخ جاخل

 مل ىتح باتكلا فصن وحن اهنم طقس ةصقان ةخسن كلم ىف قف ىتلا ةخسنلا نا

 ىريرلمل لوق نم اذخآآ نيرشعلاو ةسمانل ةماقملا حرش مت ةبطتلل حرش الا قبب

 تاماقللا ىم ا هولتْلي ام. حرستو: اهرخا ىلا «تافاكب ءاتشلا» تيقلت.انياط. هللاو: ناو

 ىل ناك ام اذه , عنشلا ميبقلا ىلع افكتعم لزت ملو ىيسجللا ةماقملا ىف هلوق ىلا

 الب تاماقملا باتك ىم تس سن اضياأ ىدنع عمتجا دقو « تاماقملا حورمت ىم

 كقو «ىراقلا هب عفتني ام ىتاوللو تاقيلعتلا ىم هيف دجوي اهرقكا نا ريغ حرش

 ءدوصقملا ليصحت ىف ٍجعلا بلاط هيلا جان ام لك ىتاوكلو حورشلا كلت نم ترثخا

 ادي كلذ ىلإ تنفسحا يزود« ةفولطللا :كارذ) لع قالا »اق بعاولا دهب. نيعتشسوو

 باتكو ناديملا ةمالعلل لاثمالا عجب ىمو ةغللاو وحلا هما بتك نم هتلقن اريثك

 ناويدو ىرتحلا ناويد نم مث ناكلخ نبال نامزلا ءاتبا ءايناو نايعالا تايفو

 ىم ىلع رشيتيل كلذ لك بدالا بتك ىم اذه ريغو قزوزلا تاقّلعملا حرسشتو ىننملا

 لهستيلو « ةليقع ةجتي لكب اهررد ىمرفظي نا ةيبرعلا ةغللا'راخج ف صوغلا هبنعا

 ةذالف لك ىلا اهنداعم رهاوج ىم لصي نا ةّيقرشملا ةّيبدالا مولعلا بئارغب علوملا ىلع

 ام ىلع ىذخاوي ال نا راتخلا حرشلا اذه ىفرظن نم وجرملا امناو « ةليزج ةنيمت

 هللاو «تاروعلا ىم هل نابيتسا ام همرك ليذب رتسي نا لب ,تارقعلا ىم هيلع رهظ

 ا هايتفم عفان نرخلاو ىرشلا لكفا/ قس هكتعم ىإ .تيادكلا, نها لمج نإ١ هلاشا

 مت ءاديج ايرم اينه انسنج ريغ ىمو انسنج ءانبأ ىم ةدروم ىلأ عرسأ ىم عيجلو

 مايقلا ىم ةلعغم ةماقملا ىزرطملا لاق حاضيالا باتك ىم هتلقن ةماقملا ف لصف اذه

 اوعستا مهنا الا مايقلا عضومل نامسا لصالا ىف اهو ةناكمو ناكمك ةماقمو ماَقُم لاقي

 اد سصتاو, اماقم ريك كاع هللا لاق. ناكملاو.شلجللا لامعتشا اهولاماعتسازب .اًههينف

 رعش سّلع نبا لاقو



 هتالكشم نع ءاطغلا فشكاو « ليوطتلاو زاجالا نيب اطسوتم احرمن هحرشا

 برغملاو قرشملا ءاجع ىم.ةيريرلل تاهاقملا حرش دقو « ليصفتلاو ريسفتلاب ل

 بتكلا ىاسا نع نونظلا فشك ىمسملا هباتك ىف ةفيلخ جالل مكذ ريتك

 ىف حاضيالا باتك اهنم «ةعبرا حورش مهتاغلَوم ىم هيلا ىدي لصو امو « نونغلاو

 ىزرطملا حّيسلا دبع نب رصان متغلا ىبا نيدلا ناشرب مامالل ةيريرخل تاماقملا بيرغ

 نع ينم باتك,هدزاجو عم حرشلا |ذهورةياقسو ةرشع دنس ةردلا] ا

 وهو بدالا عاوناو رعشلاو ةغللاو وحنلاب ةمات ةفرعم هل تناك ىزرطملاو دوصقلل

 « بيرغلا ىم ءاهقفلا اهلمعتسي ىتلا ظافلالا ىلع هيف حكت برغملا باتك بحاص

 زيشلا فيلأت ةيريركل تاماقملا نم ةيوغللا ظافلالا نم ضمغ ام حرش باتك اهنمو

 ةرشع ةنس قوتملا ىذادغبلا ىربكعلا ىنيسلل نب هللا بع ءاقبلا ىأ نيدلا بح

 بنكلا حا ىو ةبيرغلا ظافلالاب ةنودتم ةيريركل تاماقملا تكأر نأ لاق ةئاقسر

 زاجبالا ىلع اهظافلا ىم ضمغ ام ريسغت ىلا كلذ ىناعدو ةيبرعلا ءاجع اهب ىنع ىتلا

 هيلا جانحج ال امب بهسا هنأ الا كلذ نم ءىت ىلع سانلا ضعبل ترثع تنك دقو

 ىوخللا ذاتسالل تاماقملا حرش اضيا اهنمو ءاهئشنم كصق ام ريغب ةظفللا رشف امّيرو

 ةنس قوتتملا ىشيرشلا (يسقلا ىسوم نب ىموملا دبع نب دعا سابعلا نأ ىوحنلا

 نم باتك ىف كرقي مل هنا ىشيرشلا ركذ ليوط حرش وهو ةيأهتسو ةرشع عست
 اهقّلع الا ةتكن الو اهجرحتسا الا ةديرف الو اهجرختسا الا ةدّئاف تاماقملا حورست

 مكقت حرم لك نع ىنغي تاماقملا افيلات هحوش راض ىحب اهتح سلا الا ةبيرغ الو

 ايش كخا كقو اهيناعم ىم ىنعم الو اهظاغلا ىم ظفل ىف هاوس ىلا جوح الو اهيف

 ىلقصلا رفظ نب دان ىبا نب دم هللا دبع وبا وشو رفظ نبأ حرش ىم اريثك
 سخ ةنس ةاج ةنيدمب ٌقوتملا عابتالا ناودع ىف عاطملا ناولس باتك بحاص

 ديعس وبا نيدلا جان مامالا زيشلا وهو ىدجنفلا حرش نمو ةيامسجسو  ىيتسو

 ليقو قدجفلا ىذورورملا ناسارتلل دش نب نجرلا دبع تاداعس ىبا نب دج

 حرش اهنمو , ةيامسجو ىينامتو عبرا ةنس قشمد ةنيدمب قوتملا قوصلا ىدنبلا

 الا



 لاجو رع هتاذ طلاخي الو ؟ ىنسللل ءامسالا هل ىذلا ء لاعتملا + لاعلا هلث هيد

 مّكتلو , ةياهن هجعل سيل ىذلا ملعلا , ىدا الو ىصقا ءىش تاقولخملا تافص ىم

 « ناكمو ٌنامز هتوشال دوجو رصح ال « ةياغو ٌدح لك ءآرو هنكحو هكح ىذلا مك

 ىف كركتي ال ىذلا بابسالا ةساال « ناصقنو ةدايز ةيدامت هتوربج ءافص بوشي الو

 مكتم قافالا نانكا ىف كتي الو «هتداراو هتردقب الا كّرصام ضرالاو ءامسلا نارطا

 تاذهف هلقع فعضو همهف ريصقتب نرتعا ىم دهجح ةد>جها ءهتدافاو هماهلاب الأ

 ىف طبخي ناك ىم ركش هلركشاو «نونغلاو مولعلا ضعب ليصحت ىلإ هقيفوتو هةجرب

 قلل يع ىتح زييملا رونو دشرلا ءآضف ىلا ةدييأتو هتفأرب هجرخان لهدلل مالظ

 «ىنيلسرملا هنايبناب ىلاعتو هناكس هيلا لسوتا مت « نونظلا ليطابا ىم ىيقيلا

 ىلع جاتلاكو ءرهدلا ةهبج ىلع ةرغلاك مهنم دحاو لك نيذلا , ىيبّرقملا هتآيلواو

 مهيلع معنا نيذلا ,نيدتهملا ةدابع ىم ىنلعج نا لجو رع هلأساو ءرصعلا قرغَم

 ءاعدلا اذنه ةباحايو ءريدق هىه لك ىلع هنا ءىيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 مهفلا دُتاوفب تاعدبملا رداس ىلع سانلا سنج هللا لضف امل دعب اما ءهريدج

 لك ىف ثعب ء مالككا ةماركب تاناوُيدل ناتصا ىي نم مدأل ىب صتخاو «ءم اهفالاو

 انورعم اهقعيرم ماكحا طابنتساو ةغالبلا دعاوق ديهمت ىف نوكي نم ممالا ىم ةما

 نيب كلذب رهتشا نمف ءاروتسدو امامإ ةحاصفلا ةقيرط ىلاسل ريصيو ءاروهشم

 تاماقملا باتك فّلوُنم «مالسالا لها دنع بابلا اذه ىف هيلا راشملا راصو « مانالا

 نع نب دن نب ىلع نب مسقلا دم وبا مامالا نيشلا وهو « ىريرحلاب روهشملا

 هني ا ءاس نما بيعكاو ءءاكقلاو ءابدالا ىف هليق ناك ند ىزا ىذلا «ىرضبلا

 لاا دفلا دلع نيارمل ءررخ هلو امك نإ تيار ال 15 2 ةيلزو هقرظلا لك

 ,ةدقع ةطساو ةّماعلاو ةّصاخل هبسحي ءروشنملا مَعلاك بدالا ٌمعِل اذه انموي

 ىتحا كسي آلا لك كابس ءيطو ,تنافسم عانس عنو دعتعتو 22 تقك 'ةطالخو



 لوالا» ل

 تا
 نهمع نب د نب ىلع ىب مسفلا دج ىبأ

 ىريرفل
 نا يس تح

 هللا داع رغصا ريقشلل دبعلا تككاح
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